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LLISTAT D’ABREVIATURES  

 

GESFURSA Gestió dels Serveis Funeraris Reus, S.A, 

IAE Impost d’Activitats Econòmiques 

INNOVA Innova Grup d'Empreses Municipals de Reus, S.A.  

IPC Índex de Preus al Consum 

LBRL  Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local 

LJCA Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 

Contenciosa Administrativa 

Llei 13/2005       Llei de 27 de desembre  de 2005, del règim d’incompatibilitats 

dels alts càrrecs al servei de la Generalitat 

Llei 21/1987 Llei de 26 de novembre de 1987, d’incompatibilitats del personal 

al servei de l'Administració de la Generalitat 

Llei 25/1983 Llei de 26 de desembre de 1983, sobre incompatibilitats d’alts 

càrrecs 

Llei 30/1992    Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 

LOPD Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de Caràcter Persona 

LSF            Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre normes reguladores de serveis     

funeraris de Catalunya 

RD 331/2003 Reial Decret 331/2003, de 14 de març, pel qual es deroga el 

Reial Decret 81/1996, de 26 de gener, mitjançant el qual es va 

aprovar la Classificació Nacional de Productes per Activitats 1996 

(CNPA-96), i s’estableixen les normes aplicables sobre l’ús de la 

classificació CPA-2002 

Reg (CE) 451/2008  Reglament (CE) 451/2008 de 23 d’abril, pel qual s’estableix una 

nova classificació estadística de productes per activitats (CPA) 

IAE 
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RLCAP Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, 

de 12 d’octubre 

RLCSP Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 

Sector Públic  

ROAS Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

RPSM Decret 297/1997, de 25 de novembre, de la policia sanitària 

mortuòria 

RSCL Reglament de Serveis de Corporacions Locals, aprovat per 

Decret de 17 de juny de 1955 

TRLCSP  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

TRLMRLC Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

TRLSC Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei de Societats de Capital 

TRRL Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text Refós de disposicions legals vigents en matèria de Règim 

Local  

UTE Unió Temporal d’Empreses 
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CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 

 

PRIMERA.- OBJECTE DE LA LICITACIÓ  

 

L’objecte de la present licitació és la selecció d’una única persona física o jurídica que, en 

virtut dels articles 277.d) del TRLCSP i 264 del TRLMRLC, formarà part de la Societat 

d’Economia Mixta destinada a gestionar el servei de Cementiri i prestar serveis funeraris 

en el terme municipal de Reus. 

 

A aquests efectes, l’adjudicatari de la present licitació adquirirà a INNOVA el 95% de les 

accions de la societat GESFURSA en les condicions econòmiques establertes en aquest 

Plec i en l’oferta presentada per l’adjudicatari. 

 

SEGONA.- PODER ADJUDICADOR  

 

L’Entitat contractant és l’Ajuntament de Reus, en la seva condició d’Administració Pública 

competent en matèria de Cementiris i serveis funeraris, de conformitat amb el que 

preveuen els articles 25.2.j) de la LBRL i 66.3.j) del TRLMRLC. 

 

L’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament de Reus, en virtut del que es preveu en 

la Disposició Addicional Segona.1 del TRLCSP. 

 

TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC  

 

La present licitació es regirà per aquest Plec de clàusules administratives particulars, pel 

Plec de Prescripcions Tècniques, per la Memòria relativa al canvi de gestió dels serveis 

funeraris i del Cementiri de Reus, pel Projecte d’establiment dels serveis, i la resta de 

documentació incorporada a l’expedient de contractació, així com per les disposicions 

legals que regulen la contractació de la gestió de serveis públics i, especialment, pels 

TRLCSP, RLCAP, TRLMRLC, ROAS i RLCSP. 
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Una vegada creada la Societat d’Economia Mixta, la naturalesa de la relació que 

vincularà a la mateixa amb l’Ajuntament de Reus serà la derivada d’un contracte de 

gestió de servei públic, mitjançant societat d’economia mixta, previst als articles 277.d) del 

TRLCSP,  264 del TRLMRLC i 282 del ROAS. Aquest contracte té caràcter administratiu 

d’acord amb els articles 8 i 19.1.a) del TRLCSP. 

 

El funcionament de la Societat d’Economia Mixta es regirà pel disposat en els seus 

Estatuts Socials (ANNEX 7), i en tot el no previst en els mateixos, pel que disposa el 

TRLSC. Tot això sens perjudici de l’aplicació de la normativa reguladora del règim local 

en aquells aspectes que la mencionada normativa ho requereixi. 

 

QUARTA.- PROCEDIMENT I MODALITAT DE CONTRACTACIÓ  

 

La present licitació es tramitarà conforme a les normes del procediment obert, d’acord 

amb allò que disposen els articles 157 i següents del TRLCSP. 

 

Resultarà adjudicatari del contracte el licitador que efectuï l’oferta econòmicament més 

avantatjosa en base a una pluralitat de criteris objectius de selecció, que es determinen 

en el present Plec. 

 

CINQUENA.- CODI CPA-2008 I CODI CPV 2008 

 

Als efectes del que disposen els articles 67.2.a) del RLCAP i 2 del RD 331/2003, en 

connexió amb el Reglament (CE) 451/2008, s’estableixen els següents codis CPA-2008: 

 

96.03 Serveis funeraris i similars   

96.03.1 Serveis funeraris i similars   

96.03.11 Serveis de Cementiri i cremació 97310 

96.03.12 Serveis d’enterrament 97320 
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D’acord amb el Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, 

pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel 

qual s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE 

i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre procediments dels contractes 

públics, en allò referent a la revisió del CPV, la codificació CPV-2008 és: 

 

98370000-7 Serveis funeraris i serveis connexos 

98371000-4 Serveis funeraris 

98371100-5 Serveis de cementiri i de cremació 

98371110-8 Serveis de cementiri 

98371111-5 Serveis de manteniment de cementiris  

98371120-1 Serveis de cremació 

98371200-6 Serveis d’empresa funerària 

 

SISENA.- NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER  

 

Els articles 25.2.j) de la LBRL i 66.3.j) del TRLMRLC disposen que els municipis tenen 

competències en matèria de Cementiris i serveis funeraris. 

 

D’acord amb els articles 26.1.a) de la LBRL i 2.1 de la LSF, els municipis tenen l’obligació 

de garantir l’existència i prestació d’aquests serveis en el seu respectiu àmbit territorial.  

 

L’Ajuntament de Reus gestiona directament els serveis funeraris i el Cementiri municipal 

mitjançant l’empresa GESFURSA. 

 

GESFURSA és una societat amb un capital social que pertany íntegrament a l’empresa 

INNOVA. El capital social d’aquesta darrera companyia, al seu torn, està subscrit en la 

seva totalitat per l’Ajuntament de Reus.  
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Tenint en compte aquests antecedents, el Ple de l’Ajuntament de Reus, mitjançant acord 

de 8 de juny de 2012 ha decidit que la prestació dels serveis funeraris i de Cementiri es 

gestioni a través d’una societat d’economia mixta. 

 

En aquest context, als efectes del que disposa l’article 67.2.a) del RLCAP en relació amb 

l’article 22 del TRLCSP, la necessitat pública a satisfer amb la present contractació 

consisteix en la més adequada gestió dels serveis funeraris i de Cementiri en el municipi 

de Reus.   

 

SETENA.- PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ  

 

El pressupost base de la licitació ascendeix a 9.500.000 euros, que es corresponen al 

95% del valor actual esperat d’acord amb l’estimació realitzada de l’evolució de l’activirtat 

de la societat. El valor actual de GESFURSA, és de 10.0000.000 euros, d’acord amb 

l’estudi econòmic i financer incorporat en l’expedient.  

 

Aquest capital social total es divideix en 3.600 accions socials, de les quals 3.420 són 

objecte de la present licitació i seran transmeses per la seva totalitat, no admetent-se lots 

o fraccions al soci privat adjudicatari. 

 

El preu mínim de venda de cada una de les 3.420 accions posades a la venda és de 

2.777,78 euros. 

 

El càlcul dels imports s’ha fet  en base a l’estimació realitzada, atenent al preu general de 

mercat, en el moment de fixar-se el pressupost base de licitació, d’acord amb els termes 

previstos a l’article 88 TRLCSP. 

 

VUITENA.- IMPROCEDÈNCIA DE RETENCIÓ DE CRÈDIT 

 

El contracte objecte d’aquest Plec no precisa retenció de crèdit perquè no comporta 

despeses per a l’Ajuntament de Reus.  
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NOVENA.- DESPESES A REPERCUTIR A L’ADJUDICATARI  

 

Seran de compte de l’adjudicatari les despeses següents: 

 

a) Les que resultin de la publicació dels anuncis de licitació i formalització del 

contracte, en el seu cas, fins el límit màxim de 2.000 euros. 

 

b) Les de formalització de l'escriptura pública de compraventa de les accions de 

GESFURSA i de modificació dels seus Estatuts, així com la seva inscripció 

en el Registre Mercantil. 

 

c) Qualsevol altres despeses que en el present Plec no s’atribueixin 

expressament a la Societat d’Economia Mixta o a l’Ajuntament de Reus. 

 

CAPÍTOL II.- LICITACIÓ PÚBLICA 

 

DESENA.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ EN LA LICITACIÓ  

 

Podran formar part de la present licitació les persones naturals i jurídiques, nacionals o 

estrangeres, que tinguin capacitat jurídica i d’obrar i no estiguin compreses en cap del 

casos d’incompatibilitats o incapacitat per contractar de les previstes a l’article 60 del 

TRLCSP, o qualsevol altra disposició que resulti d’aplicació. 

 

En el cas de persones jurídiques serà necessari que les prestacions objecte del contracte 

estiguin compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb els 

seus estatuts o regles fundacionals, els hi siguin pròpies.  

 

En tot cas, atenent a l’objecte de la licitació, no s’admetrà la licitació sota la modalitat 

d’UTE, en tractar-se d’una figura a la qual manca personalitat jurídica pròpia i independent 
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de les persones que la integren i, per tant, està impossibilitada per concórrer en la 

constitució de la Societat d’Economia Mixta.  

 

Tanmateix, els interessats podran constituir una societat amb l’objecte de presentar-se a 

la licitació. En aquest cas, per a la valoració dels requisits de solvència tècnica i financera 

serà suficient que un dels socis integrants de la mateixa compleixi amb els requisits. 

 

Les empreses que estiguin vinculades entre si, en qualsevol de les situacions que 

s’enumeren a l’article 42 del Codi de Comerç, no podran presentar més d’una oferta. La 

presentació de proposicions diferents per empreses vinculades suposarà l’exclusió del 

procediment d’adjudicació, a tots els efectes, de les ofertes formulades. No obstant, si la 

vinculació sobrevingués abans de la conclusió del termini per presentar les ofertes, podrà 

subsistir l’oferta que les empreses citades determinin de mutu acord.  

 

ONZENA.- OBTENCIÓ DE PLECS I INFORMACIÓ  

 

Els licitadors interessats en obtenir una còpia dels Plecs de la present licitació podran fer-

ho en dies hàbils a les dependències del Servei d’Aprovisionaments, Contractació i 

Patrimoni, situades al Raval de Robuster, número 43, segon pis de Reus. 

 

Igualment, els Plecs estaran disponibles al perfil del contractant de l’Ajuntament de Reus 

(www.reus.cat). 

 

Per qualsevol informació addicional, els licitadors podran dirigir-se per aspectes tècnics 

als Serveis Jurídics d’INNOVA (977 010 241), i per aspectes administratius al Servei 

d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni (977 010 008) de l’Ajuntament de Reus. 

 

DOTZENA.- LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES PROP OSICIONS  
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Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se al que preveu el present Plec i la 

seva presentació pressuposarà l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut 

de la totalitat de les seves clàusules, sense excepcions o reserves. 

 

Les proposicions s’hauran de presentar a les dependències del Servei 

d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni, situades al Raval de Robuster, número 43, 

segon pis de Reus fins a les 14:00 del dia assenyalat com a últim per a la presentació 

d’ofertes a l’anunci de licitació publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.   

 

El termini per a la presentació de proposicions començarà a computar-se des de la 

publicació de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 80 del RLCAP, les proposicions també es podran 

presentar per correu. En tal cas, l’interessat haurà d’acreditar, abans del dia i hora en que 

finalitzi el termini de presentació d’ofertes, amb el resguard corresponent, la data 

d’imposició de l’enviament a l’Oficina de Correus i anunciar el mateix dia a l’òrgan de 

contractació la remissió de la proposició, per fax al 977 010 208, o telegrama. Sense la 

concurència d’ambdós requisits, no serà admesa la documentació si és rebuda per 

l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora de finalització del termini de 

presentació de proposicions que consti a l’anunci de licitació. Transcorreguts, no obstant, 

els deu dies següents a la data indicada sense haver-se rebut la documentació, aquesta 

no serà admesa en cap cas.  

 

Un cop presentada la proposició no es podrà retirar injustificadament fins que transcorri el 

termini previst a l’article 62 RLCAP, sota sanció de pèrdua de la garantia provisional.  

 

El cost d’elaboració de la documentació per a la presentació d’ofertes serà per compte 

dels licitadors que en cap cas podran reclamar compensació econòmica a l’Ajuntament, 

INNOVA, o GESFURSA. 
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Els licitadors tampoc tindran dret a cap tipus de compensació econòmica en els casos de 

desistiment del procediment o renúncia a la celebració del contracte per part de 

l’Ajuntament de Reus. 

 

TRETZENA.- VARIANTS O ALTERNATIVES  

 

Cada licitador no podrà presentar més d’una sola proposició i no s’admetran solucions 

variants o alternatives. 

 

CATORZENA.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS 

 

Les proposicions constaran de dos sobres tancats i signats pel licitador o persona que el 

representi, fent constar a l’exterior de cadascun d’ells la següent llegenda: “LICITACIÓ 

PER SELECCIONAR EL SOCI PRIVAT QUE FORMARÀ PART DE LA SOCIETAT 

D’ECONOMIA MIXTA DESTINADA A GESTIONAR EL CEMENTIRI I PRESTAR 

SERVEIS FUNERARIS AL TERME MUNICIPAL DE REUS”, i el nom i cognoms o raó 

social de l’empresa licitadora.  

 

A cada sobre hi figurarà, respectivament, la següent inscripció: 

 

- “SOBRE A: Documentació administrativa i solvència.” 

- “SOBRE B: Documentació econòmica susceptible de valoració objectiva 

mitjançant la mera aplicació d’una fórmula matemàtica.” 

 

A l’interior de cada sobre s’haurà de fer constar en una fulla independent el seu contingut, 

enunciat numèricament. 

 

Tota la documentació s’haurà de remetre en format paper i en format digital. En cas de 

contradicció entre el contingut de les versions en paper i digital de l’oferta, s’entendrà que 

preval el de la documentació autèntica en format paper. 
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SOBRE A: Documentació administrativa i solvència  

 

El SOBRE A haurà d’incloure la documentació administrativa següent: 

 

a) Resguard de la constitució de la garantia provisional.  

 

Per a poder participar en la licitació a la proposició s’haurà d’acompanyar el resguard de 

la Tresoreria Municipal, acreditatiu d’haver presentat una garantia provisional de 285.000 

euros, corresponent al 3% del pressupost base de licitació. 

 

Aquesta garantia provisional es podrà constituir en qualsevol de les formes que recullen 

els articles 96.1 del TRLCSP i 55 i següents del RLCAP.  

 

La garantia provisional serà retornada als licitadors que no resultin adjudicataris de la 

licitació. 

 

La garantia prestada per l’adjudicatari serà retinguda fins a l’atorgament de l’escriptura 

pública de compravenda de les accions de GESFURSA. 

 

b) Acreditació de la capacitat d’obrar. 

 

La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques s’acreditarà 

mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els 

quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si 

s’escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que 

es tracti i còpia fefaent del CIF.  

 

La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats 

Membres de la Unió Europea s’acreditarà mitjançant la seva inscripció en el registre 

procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establerts, o mitjançant la 
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presentació d’una declaració jurada o certificat, en els termes que s’estableixin 

reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries aplicables. 

 

La resta d’empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant 

informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de 

l’Oficina Consular en quin àmbit territorial radiqui el domicili de l’empresa, en els termes 

previstos en els articles 55.1 del TRLCSP i 10 del RLCAP.  

 

Els empresaris que siguin persones físiques acreditaran la seva capacitat d’obrar aportant 

còpia del DNI. 

  

Els que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre acompanyaran poder 

suficient a l’efecte i còpia fefaent del DNI de la persona física que signi la proposició.  

 

Tots els documents anteriors es presentaran mitjançant originals o còpies que tinguin 

caràcter d’autèntiques d’acord amb la legislació vigent, o mitjançant testimonis notarials. 

 

c) Declaració responsable de no estar immers en les prohibicions per contractar amb 

l’Administració de l’article 60 del TRLCSP (ANNEX 2), atorgada davant d’una autoritat 

administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.  

 

Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social, de conformitat amb el que disposen  els articles 13 i 14 del RLCAP, sens perjudici 

que tal requisit s’acrediti per qui resulti adjudicatari abans de l’adjudicació, mitjançant 

certificació administrativa tramesa pels organismes competents (Tresoreria General de la 

Seguretat Social i Agència Estatal de l’Administració Tributària). En particular, acreditació 

de l’exercici de les activitats objecte del contracte, aportant còpia fefaent de la declaració 

d’alta en els epígrafs corresponents de l’IAE, així com el justificant d’haver satisfet les 

quotes de l’impost, en el supòsit que aquestes siguin exigibles.  

 

d) Una direcció de correu electrònic en la qual efectuar les comunicacions. 
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e) Les empreses estrangeres, una declaració responsable de sotmetiment a la 

jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències 

que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu 

cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.  

 

 

El SOBRE A haurà d’incloure la següent documentació acreditativa de la solvència dels 

licitadors: 

 

a) Per acreditar la solvència econòmica i financera seran necessaris els tres mitjans 

següents, la presentació dels quals té caràcter obligatori: 

 

a.1) Comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que 

correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres 

oficials podran aportar els llibres de comptabilitat legalitzats. 

 

En cas de ser una societat de nova creació, s’hauran de presentar, en el seu cas,  

els comptes anuals o llibres de comptabilitat legalitzats dels membres que la 

integren. 

 

a.2) Declaració responsable sobre el volum de negocis superior a SET-CENTS 

TRENTA CINC MIL EUROS (735.000 €)  en l’àmbit de les activitats objecte del 

present contracte, referit com a màxim als tres darrers exercicis disponibles en 

funció de la data de creació o inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que 

disposi de les referències del referit volum de negocis (ANNEX 2).  

 

a.3) Informe d’institucions financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una  

assegurança d’indemnització per riscos professionals. 
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b) Per acreditar la solvència tècnica s’haurà d’aportar, d’acord amb el que estableix 

 l’article 78 a) del TRLCSP:  

 

 b.1)Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys 

 que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos (ANNEX 

 2).  

 

 Les empreses licitadores hauran d’acreditar, com a mínim, la realització en 

 còmput anual de 300 serveis funeraris (serveis de taüt) i 150 inhumacions.   

 

 Els serveis o treballs realitzats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 

 per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan 

 el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, 

 si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; en el seu cas, 

 aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per 

 l’autoritat competent. 

 

Els licitadors podran acumular a les seves referències les pròpies d’altres societats en els 

termes establerts a l’article 63 TRLCSP. Aquestes circumstàncies s’hauran d’acreditar 

mitjançant una declaració jurada a aquest efecte. 

 

Quan l’acreditació de la personalitat i capacitat d’obrar, representació, solvència 

econòmica i financera, així com la no concurrència de les prohibicions de contractar, es 

realitzi mitjançant la certificació d’un Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades, o mitjançant un certificat comunitari de classificació, s’haurà d’acompanyar 

a la mateixa, una declaració responsable del licitador en la que manifesti que les 

circumstàncies indicades no han experimentat cap variació.  

 

SOBRE B: Documentació econòmica susceptible de valo ració objectiva 

mitjançant la mera aplicació d’una fórmula matemàti ca 
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El SOBRE B contindrà la proposició econòmica ajustant-se al model de proposició que 

s’incorpora a l’ANNEX 3 del present Plec. 

 

QUINZENA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

 

L’adjudicació del present contracte es realitzarà aplicant els criteris objectius, quantificables 

de forma automàtica per aplicació de fórmules matemàtiques, següents: 

 

 

Criteris de valoració  Puntuació màxima  Forma d’avaluació  

Preu per acció 98 
Fórmula 

matemàtica 

Millora import mínim anual inversions a instal·laci ons 

dels  serveis 
2 

Fórmula 

matemàtica 

Total 100  

 

 

El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa serà la suma dels diferents punts 

assignats en els diferents apartats dels criteris de valoració esmentats, d’acord amb el 

detall que segueix a continuació. La puntuació màxima a obtenir per uns i altres criteris 

serà de 100 punts.  

 

 

a) Preu per acció 

 

Es valorarà la millora sobre el preu mínim per acció que és de 2.777,78 euros. 

 

El licitador podrà oferir en la seva proposta econòmica un preu per acció superior al mínim 

establert.  

 

Aquest criteri es valorarà fins a un màxim de 98 punts, d’acord amb la fórmula següent: 

 

Puntuació =   98  x  Import preu per acció ofert pe l licitador que es valora  



 

20 
 

    Major import preu per acció ofert 

 

b) Millora de l’import mínim anual d’inversions a l es instal·lacions del serveis. 

 

Es valorarà la millora sobre l’import mínim anual d’inversions a les intal·lacions dels serveis, 

el qual és de 150.000 euros anuals. 

 

El licitador podrà oferir en la seva proposta un import anual d’inversions superior al mínim 

establert.  

 

Aquest criteri es valorarà fins a un màxim de 2 punts, d’acord amb la fórmula següent: 

 

Puntuació =   2  x  % increment sobre import anual mínim d’inversions ofert pel licitador que es valor a 

    Major % increment sobre l’import anual mínim of ert 

 

 

SETZENA.- CONDICIÓ ESPECIAL D’EXECUCIÓ  

 

D’acord amb els termes previstos a l’article 118 del TRLCSP,  s’estableix com a 

condició especial d’execució que la Societat d’Economia Mixta haurà de 

realitzar inversions a les instal·lacions dels serveis per valor mínim de 150.000 

euros anuals de mitjana, en còmput de períodes quadriennals. 

 

L’incompliment de la condició especial d’execució serà causa de resolució del 

contracte. 

 

DISSETENA.- LA MESA DE CONTRACTACIÓ  

 

La Mesa de contractació es constituirà d’acord amb el que preveu la Disposició Addicional 

2.10 del TRLCSP i exercirà les funcions descrites a l’article 22 del RLCSP.  

 

La Mesa de Contractació, estarà formada pels següents membres: 
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- President: El Regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, per delegació del 

Molt Il·ltre. Sr. Alcalde com a President de la Corporació, d’acord amb el Decret de 17 de 

juny de 2011. 

 

- Vicepresidenta: La Regidora Adjunta a l‘Alcaldia de Coordinació i Organització, que 

substituirà el President Delegat en cas d’absència, vacant o malaltia, d’acord amb el 

Decret de 17 de juny de 2011. 

 

- Vocals: 

− El Secretari General de l’Ajuntament. 

− El Vicesecretari. 

− L’Adjunta a la Secretaria General. 

− L’Interventor de l’Ajuntament. 

− La Coordinadora de l’àmbit econòmic de l’Àrea d’Hisenda. 

− La Cap del Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. 

− El Cap de Compres i Patrimoni. 

− La Regidora de Família i Gent Gran. 

 

- Secretari: La Cap del Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni, o per 

delegació, el Cap de Compres i Patrimoni.  

 

Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, a excepció del Secretari que només tindrà 

veu. 

 

A les reunions de la Mesa es podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats 

que resultin convenients, així com també els membres de la comissió tècnica nomenada 

per Decret d’Alcaldia de data 29 de febrer de 2012, que no formin part de la Mesa de 

Contractació, atesa la naturalesa dels assumptes a tractar, amb veu però sense vot.  

 

Per a la vàlida constitució de la Mesa, hauran d’estar presents la majoria absoluta dels 
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seus membres, i en tot cas, el President, el Vocal-Secretari, l’Interventor o persona que 

tingui el control econòmico-pressupostari i el Secretari General de l’Ajuntament o funcionari 

que tingui la funció d’assessor jurídic, de conformitat amb el que disposa l’article 21 del 

RLSCP. 

 

DIVUITENA.- OBERTURA DE LES PROPOSICIONS  

 

La Mesa de contractació, dins dels 10 dies següents a l’últim dia de presentació d’ofertes, i 

en el seu cas, en el termini de 3 dies addicionals per obrir les proposicions que arribin per 

Correus el desè dia, en sessió prèvia de caràcter no públic, procedirà a la qualificació de la 

documentació general presentada pels licitadors (SOBRE A). A aquests efectes, el 

President de la Mesa ordenarà l’obertura del SOBRE A. 

 

Si la Mesa de Contractació observa defectes materials en la documentació presentada, si 

ho estima oportú, podrà requerir al licitador perquè en un termini de 3 dies hàbils des 

d’aquest requeriment esmeni els defectes. Tanmateix, si la documentació presenta 

defectes substancials o deficiències materials no esmenables, es rebutjarà la proposició. 

 

Posteriorment, la Mesa de Contractació, en el dia i hora que s’indiqui en el perfil del 

contractant, indicarà els licitadors admesos i exclosos, i les causes d’exclusió.  

 

A continuació es procedirà a l’obertura, en sessió pública, del SOBRE B dels licitadors 

admesos, es comprovarà que el seu contingut coincideixi exactament amb el requerit en 

aquest Plec i que està degudament signat pel licitador o pel seu legal representant, en la 

forma prevista a l’article 83 del RLCAP. Aquest acte tindrà lloc en un termini no superior a 

7 dies a comptar des de l’obertura del SOBRE A. A aquests efectes, sempre que resulti 

necessària l’esmena d’errors o omissions en la documentació, la Mesa concedirà per 

efectuar-la un termini inferior a l’indicat a fi de que l’acte d’obertura pugui dur-se a terme en 

el termini indicat.  
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Finalitzada l'obertura de totes les proposicions s'aixecarà la sessió sense efectuar 

adjudicació de cap tipus, i s’iniciarà l'estudi tècnic i econòmic de les proposicions, per a la 

qual cosa la Mesa podrà requerir els informes tècnics que procedeixin. 

 

DINOVENA.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ  

 

La Mesa de contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les 

ofertes admeses per ordre decreixent de puntuació i elevarà a l’Òrgan de contractació la 

corresponent proposta d’adjudicació o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació, 

quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 

 

En el cas que la valoració resultant d’aplicar els criteris de la Clàusula Quinzena determinin 

una puntuació igual pels millors licitadors, la Mesa procedirà a efectuar un sorteig entre  

aquests que se celebrarà en sessió pública i prèvia convocatòria dels mateixos. El 

guanyador d’aquest sorteig serà el licitador que la mesa proposarà com adjudicatari en la 

proposta d’adjudicació. 

 

La proposta d'adjudicació no crea cap dret a favor de l'adjudicatari proposat enfront de 

l'Administració. Tot i això, si l'òrgan de contractació no adjudica el contracte d'acord amb la 

proposta formulada per la Mesa de Contractació ha de motivar la seva decisió. 

 

VINTENA.- REQUERIMENT PREVI I ADJUDICACIÓ  

  

L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament 

més avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del requeriment, 

presenti la següent documentació: 

 

a) Certificació expedida per l'Agència Tributària en la qual consti que l’adjudicatari 

està al corrent en matèria d'obligacions tributàries. 
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b) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, que està al corrent en el 

compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 

c) Certificat positiu, emès per l'Ajuntament de Reus, d'inexistència de deutes 

tributaris amb el municipi. 

 

Si el licitador no compleix aquest requisit, s’entendrà que retira la seva oferta i es procedirà 

a requerir la mateixa documentació al licitador que hagi presentat la següent oferta 

econòmicament més avantatjosa. 

 

L’òrgan de contractació, adjudicarà el contracte mitjançant resolució motivada, en el termini 

de 5 dies hàbils des de la recepció de la documentació. 

 

L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i, 

simultàniament, es publicarà al perfil de contractant. 

 

La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs 

o candidat descartat interposar els recursos que escaiguin contra la decisió d’adjudicació. 

 

Serà d’aplicació a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat continguda a 

l’article 153. 

 

VINT-I-UNENA.- GARANTIA DEFINITIVA  

 

Atesa la naturalesa d’aquesta licitació, no s’exigirà garantia definitiva a qui resulti 

seleccionat, en entendre’s subsumida aquesta garantia en la subscripció que haurà de 

realitzar l’adjudicatari en el capital social de la Societat d’Economia Mixta. 

 

VINT-I-DOSENA.- TRANSFORMACIÓ DE GESFURSA EN UNA SOCIETAT 

D’ECONOMIA MIXTA I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE   
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Prèviament a la formalització del contracte, la Junta General de GESFURSA haurà 

d’aprovar la modificació dels seus estatuts socials, en sintonia amb el projecte d’Estatuts 

que figura a l’ANNEX 7 d’aquest Plec, i la Junta General d’INNOVA haurà d’acordar la 

transmissió del 95% de les accions de GESFURSA a l’adjudicatari.  

  

En el termini màxim de 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de 

l’adjudicació als licitadors i candidats, INNOVA i l’adjudicatari atorgaran l’escriptura pública 

de compravenda de les accions de GESFURSA. 

 

L’adjudicatari adquirirà a INNOVA el 95% de les accions de GESFURSA pel preu 

determinat  a la seva oferta econòmica. L’import total haurà de desemborsar-se 

íntegrament i simultàniament a l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda de 

les accions de GESFURSA. 

 

Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de subscriure per duplicat els Plecs i els 

documents que els acompanyen, els quals formaran part de l’escriptura pública 

mencionada. 

 

La falta d’elevació a públic de l’escriptura de compravenda d’accions de GESFURSA i 

transformació en Societat d’Economia Mixta, per causes imputables a l’adjudicatari, 

facultarà a l’Ajuntament de Reus per acordar la resolució del contracte, prèvia audiència 

de l’interessat, amb els efectes previstos legalment.  

 

Acte seguit a la formalització de l’esmentada escriptura de compravenda de les accions a 

GESFURSA, es procedirà a la formalització del contracte de gestió de serveis públics 

entre l’Ajuntament de Reus i la Societat d’Economia Mixta.  

 

El contracte referit incorporarà el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de 

prescripcions tècniques i tota la documentació de l’oferta presentada per l’adjudicatari de 

la licitació, expressiva dels compromisos assumits per aquest en relació amb l’execució 

del contracte.  
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El document en el qual es formalitzi el contracte serà administratiu. Nogensmenys, a 

petició de la Societat d’Economia Mixta, s’elevarà el contracte a escriptura pública, essent 

a costa seva les despeses d’atorgament. En aquest cas, la Societat d’Economia Mixta 

vindrà obligada a l’entrega d’una còpia autoritzada a l’Ajuntament de Reus. 

 

En el termini màxim de 48 dies a comptar des de la formalització del contracte, es 

publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona un anunci que informi de la 

formalització indicada.   

 

CAPÍTOL III.- RÈGIM DE LA SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA  

 

VINT-I-TRESENA.- OBJECTE SOCIAL  

 

L’objecte social de la Societat d’Economia Mixta consisteix en la gestió del servei de 

Cementiri i la prestació de serveis funeraris en el terme municipal de Reus, en la forma 

descrita en els estatuts de la companyia.  

 

VINT-I-QUATRENA.- VIGÈNCIA DE LA SOCIETAT  

 

La vigència de la Societat d’Economia Mixta estarà vinculada a la durada del contracte 

objecte d’aquest plec. D’aquesta manera, cessarà en les seves actuacions i haurà de 

dissoldre’s quan, bé pel transcurs del temps, bé per qualsevol altra causa de les que 

estableix l’ordenament jurídic o de les que es preveuen en el present plec, s’extingeixi el 

contracte que la Societat d’Economia Mixta celebri amb l’Ajuntament de Reus. 

 

VINT-I-CINQUENA- CAPITAL SOCIAL  

 

El capital social de la Societat d’Economia Mixta es divideix en 3.600 accions, i és 

representat per accions nominatives  distribuïdes en dues classes: 
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a) Les accions números 1 a 3.420, constituiran la classe A d’accions. Les 

accions de classe A seran subscrites per l’adjudicatari de la present licitació. 

 

b) Les accions números de 3.421 a 3.600, constituiran la classe B d’accions. 

Les accions de classe B seran de titularitat directa o indirecta de l’Ajuntament 

de Reus. 

 

 

VINT-I-SISENA.- TRANSMISSIÓ D’ACCIONS I SUCCESSIÓ S OCIETÀRIA 

 

La transmissió de les accions s’efectuarà d’acord amb els Estatuts socials. 

L’incompliment del règim previst en els Estatuts implicarà, a més a més de la sortida de la 

societat per part del soci transmetent, l’obligació d’indemnitzar qualsevol dany o perjudici 

que per a la Societat d’Economia Mixta es derivi de la transmissió referida. 

 

La transmissió d’accions haurà de complir amb els requisits prevists a l’article 226 del 

TRLCSP sobre cessió de contractes. En particular, requerirà i) autorització expressa de 

l’Ajuntament de Reus, ii) que l’adjudicatari hagi executat una cinquena part del contracte, i 

iii) que el cessionari tingui capacitat d’obrar, la solvència que resulti exigible, i no estar 

incurs en causa de prohibició de contractar, i iv) formalitzar la cessió en escriptura pública.   

 

L’Ajuntament de Reus ostentarà un dret de tanteig sobre les accions del soci privat. Per a 

l’exercici d’aquest dret de tanteig es seguirà el procediment regulat als Estatuts de la 

Societat d’Economia Mixta. 

 

En qualsevol cas, l’adquirent de les accions transmeses es subrogarà en totes les 

obligacions que li corresponguin al soci transmetent. 

 

Així mateix, a la Societat d’Economia Mixta li serà d’aplicació el règim sobre successió del 

contractista previst a l’article 85 del TRLCSP. 
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VINT-I-SETENA.- INSTAL·LACIONS AFECTES AL SERVEI PÚ BLIC 

 

En relació als béns i instal·lacions existents en l’actualitat, afectes a la prestació del 

servei públic l'Ajuntament conferirà a la Societat d’Economia Mixta el dret, durant la 

vigència del contracte, d’utilitzar els béns i les instal·lacions que es detallen a l’ANNEX 

4 d’aquest Plec, amb el títol “BÉNS I INSTAL·LACIONS ADSCRITES ALS SERVEIS”. 

 

Abans d'iniciar el servei es detallarà l’inventari esmentat i el seu estat de conservació que 

serà subscrit per la Societat d’Economia Mixta i l'Ajuntament a l’acta de recepció. 

 

La Societat d’Economia Mixta quedarà obligada a mantenir en bon estat els béns i 

instal·lacions afectes als serveis, sense que es pugui reclamar reequilibri econòmic del 

contracte ni cap compensació per aquest concepte. 

 

La Societat d’Economia Mixta no podrà alienar els béns i instal·lacions afectes als serveis 

que hagin de revertir a l’Administració, ni gravar-los llevat d’autorització expressa de 

l’Ajuntament de Reus.  

 

VINT-I-VUITENA.- ASSEGURANCES 

 

Sens perjudici de la seva responsabilitat sota contracte i sense que aquest apartat limiti la 

mateixa, la Societat d’Economia Mixta haurà de contractar i mantenir vigent en tot 

moment pel seu compte i al seu càrrec: 

 

a) una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, amb cobertura mínima de 

1.200.000 euros, amb sublímit per víctima de 600.000 euros, pels danys a 

tercers que es puguin derivar de l’estat i l’ocupació de l’immoble, del 

funcionament de les instal·lacions i del desenvolupament de l’activitat, i 

garantir en tot cas que queda coberta la responsabilitat originada per accions 

o omissions dels treballadors respecte els usuaris. 

 



 

29 
 

b) una pòlissa d’accidents laborals i una assegurança de danys que cobreixi el 

contingut de les edificacions, mobiliari i estris afectes a la prestació dels 

serveis.   

 

Les pòlisses han de tenir la conformitat de l’Ajuntament de Reus i les còpies dels originals 

de la pòlissa i el justificant de pagament, s’han de presentar en el termini màxim dels 10 

dies següents a la signatura del contracte. 

 

L’inici de la vigència de les pòlisses ha de coincidir amb la data de signatura del contracte. 

 

CAPÍTOL IV.- RÈGIM DELS SERVEIS  

 

VINT-I-NOVENA.- RÈGIM JURÍDIC BÀSIC  

 

Els serveis objecte del contracte es prestaran d’acord amb el que s’estableix en aquest 

Plec i en el de prescripcions tècniques particulars.  

 

En tot allò no previst expressament en els Plecs indicats, s’estarà al que disposa la LBRL, 

el TRRL, el TRLMRLC, el ROAS, el RSCL,  el TRLCSP, el RLCAP, la LSF, el RPSM, el 

Decret 2.263/1.974, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Policia Sanitària 

Mortuòria, i les Ordenances municipals de Cementiris i prestació de serveis funeraris de 

Reus.  

 

TRENTENA.- OBJECTE DEL CONTRACTE  

 

El contracte tindrà per objecte la gestió del Cementiri i dels serveis funeraris del municipi 

de Reus, en els termes que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

TRENTENA-UNENA.- DURADA DEL CONTRACTE  
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El contracte tindrà una durada de 25 anys. Aquest termini es computarà a partir de l’ú de 

gener de 2013 

 

El contracte no podrà ser prorrogat, llevat pel temps estrictament necessari per a efectuar 

la reversió del servei o, en el seu cas, en el supòsit previst a l’article 235 a) del ROAS. 

 

TRENTA-DOSENA.- DRETS DE LA SOCIETAT D’ECONOMIA MIX TA 

 

Addicionalment als drets que es deriven d’allò que estableixen les altres clàusules 

d’aquest Plec i del que reconegui la normativa aplicable, en especial l’article 250 del 

ROAS, la Societat d’Economia Mixta té els drets següents: 

 

1. Percebre dels usuaris les taxes per accedir als serveis de Cementiri objecte 

d’aquest contracte, d’acord amb l’Ordenança fiscal vigent en cada moment. 

2. Percebre les tarifes pels serveis funeraris. 

3. El reequilibri economicofinancer del contracte quan concorri alguna de les 

causes assenyalades per la normativa aplicable.  

4. Utilitzar els béns i instal·lacions de domini públic adscrits als serveis objecte 

del contracte. 

 

TRENTA-TRESENA.- OBLIGACIONS DE LA SOCIETAT D’ECONO MIA MIXTA 

 

La Societat d’Economia Mixta, conforme a l’establert a l’article 182 del RLCAP, prestarà 

els serveis que comprengui el seu objecte social ostentant els drets i obligacions propis 

d’una concessionària de la gestió de serveis públics.  

 

Addicionalment a les obligacions que determinen els articles 235 del ROAS i 280 del 

TRLCSP, la LSF i les Ordenances municipals reguladores del Cementiri i de la prestació 

de serveis funeraris en el terme municipal de Reus, la Societat d’Economia Mixta tindrà 

les següents obligacions: 
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1. Assumir la gestió i l’explotació dels serveis sota el seu risc i ventura. En especial, 

haurà d’existir sempre reserva tècnica de sepultures per 1 any, calculada en base a les 

utilitzades l’any anterior, per tal de garantir la correcta prestació del servei, que té caràcter 

universal. 

 

2. Prestar els serveis d’acord amb l’establert en el present Plec de clàusules, el de 

prescripcions tècniques, i l’oferta presentada i acceptada. Els serveis s’hauran de prestar 

directament, amb continuïtat i amb regularitat, sense altres interrupcions que les que 

l’Ajuntament de Reus autoritzi. 

 
3. La Societat d’Economia Mixta està obligada a prestar els serveis després d’haver-

se acabat el termini inicial del contracte, si així ho acorda la Corporació municipal, fins que 

no s’atorgui la nova licitació o es resolgui prestar-los per una altra forma de gestió i mentre 

sigui vigent regiran les mateixes normes i condicions establertes en aquest Plec. 

 

4. Encarregar-se directament de la gestió del servei públic de Cementiri i de la 

prestació dels serveis funeraris, amb l’absoluta prohibició de cedir-la, arrendar-la, alienar-

la, o traspassar-la, llevat d’allò previst en la normativa vigent. 

 

5. Sotmetre’s en tot moment a les indicacions i les observacions de l’Ajuntament de 

Reus sobre el funcionament dels serveis. Si estimés convenient modificar la 

reglamentació dels serveis, podrà formular suggeriments a l’Ajuntament de Reus. 

 

6. Comunicar a l’Ajuntament de Reus en relació als establiments d’explotació 

comercial, la taula de preus, així com la seva variació. 

 

7. Subcontractació: la Societat d’Economia Mixta només podrà subcontractar 

prestacions accessòries, prèvia autorització de l’Ajuntament de Reus. 

 

8. Informar a requeriment de l’Ajuntament sobre el funcionament dels serveis, així 

com dels comptes d’explotació i de la situació patrimonial en relació amb la seva gestió, i 
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aportar la documentació, informes, estudis que aquest li requereixi, assumint a càrrec seu 

els costos que se’n derivin.  

 

Així mateix haurà de lliurar anualment a l’Ajuntament abans de la finalització del primer 

trimestre següent, una Memòria de l’activitat sobre el funcionament dels serveis. 

 

La Societat d’Economia Mixta haurà de complir estrictament els terminis de presentació 

de documentació que l’Ajuntament de Reus en cada cas estableixi. En cas que hi hagi 

dificultats o circumstàncies que impedeixin el normal compliment d’aquesta obligació la 

Societat d’Economia Mixta ho haurà de comunicar per escrit a l’Ajuntament el més aviat 

possible, especificant i justificant els motius. 

 

9. Presentar anualment els estats financers de l’explotació degudament auditats, dins 

dels 4 mesos següents a l’acabament de cada exercici. L’exercici anual es considerarà 

de l’1 de gener a 31 de desembre.  

 

L’explotació econòmica haurà de reflectir-se segons el Pla General Comptable vigent en 

cada moment. 

 

Els serveis econòmics de l’Ajuntament podran, en tot moment, fiscalitzar la situació dels 

comptes i sol·licitar la informació que estimin pertinent. 

  

10. La titularitat de l’equipament és municipal. Per això, la Societat d’Economia Mixta 

resta obligada al següent: 

 

- No utilitzar el nom i la imatge interna o externa de l’equipament amb motius 

publicitaris o qualsevol altre d’interès exclusiu de la Societat d’Economia Mixta 

sense que ho autoritzi prèviament i de forma expressa l’Ajuntament. 

 

- En qualsevol difusió d’activitats i serveis de l’equipament que faci la Societat 

d’Economia Mixta, ha de fer constar la titularitat municipal així com també els 
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logotips de l’Ajuntament de Reus i d’acord amb els serveis tècnics d’imatge 

corporativa. 

 

- En qualsevol element de retolació i senyalització del Cementiri ha de constar 

sempre el caràcter municipal, i s’ha de portar a terme de conformitat amb els 

criteris i la normativa municipal i d’acord amb els serveis tècnics d’imatge 

corporativa. La col·locació d’elements de senyalització de caràcter patrimonial 

hauran de seguir els criteris que es marquin per part de l’Ajuntament de Reus. 

Els diversos elements de papereria (fulls amb capçalera, sobres, targes...) 

han de ser autoritzats per l’Ajuntament de Reus. 

 

- L’adjudicatari està obligat a permetre la utilització del Cementiri per a visites 

escolars, visites, i activitats d’índole patrimonial organitzades per l’Ajuntament 

de Reus, filmació de pel·lícules, presa de fotografies per a usos no 

comercials, etc. 

 

11. Complir els reglaments, les ordenances i resta d’actes que aprovi l’Ajuntament 

quant a la seguretat i higiene en els edificis d’utilització pública, horari de prestació del 

servei i en qualsevol matèria que els sigui aplicable. 

 

12. Respondre dels danys que derivin del funcionament del servei. 

 

13. Mantenir en perfecte estat de conservació, higiene i neteja el recinte, així com el 

mobiliari, els estris, els aparells, les màquines, etc. de les instal·lacions realitzant tant el 

manteniment ordinari com el preventiu i el correctiu (reparacions) derivat de les 

disposicions jurídiques i administratives vigents. 

 

14. Vetllar pel control d’entrades i sortides de persones a les instal·lacions. 

 

15. No alienar els béns de domini públic destinats a l’objecte del present contracte, ni 

limitar-ne l’ús ni destinar-lo a fins diferents dels previstos en aquest Plec. 
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16. Sufragar les despeses següents: 

 

- Les de neteja i manteniment. 

- Les de contractació i pagament dels serveis necessaris: aigua, llum, telèfon, 

etc. 

- Les de caràcter tributari que es desprenguin de l’activitat desenvolupada. 

- Les que origini la contractació del personal necessari per a la correcta gestió 

de la instal·lació i dels serveis descrits. 

- Qualsevol altra despesa que es derivi de l’explotació dels serveis objecte del 

contracte. 

 

17. Elaborar un Pla d’emergència i autoprotecció, d’acord amb el que estableix la 

normativa pertinent. L’esmentat Pla s’haurà de presentar a l’Ajuntament en el termini 

màxim de tres mesos des de la data de formalització del contracte. 

 

18. Amb la finalitat de garantir el principi d’universalitat en l’accés als serveis funeraris, la 

Societat d’Economia Mixta tindrà l’obligació de prestar-los de forma gratuïta a les 

persones que, d’acord amb les indicacions dels serveis socials municipals, ho requereixin 

per manca de mitjans econòmics propis, o en els casos en què ho acordi l’autoritat 

judicial. Aquest servei gratuït inclou les prestacions següents, les quals es concreten en 

l’ANNEX 6 d’aquest plec: 

 

a) Vestiment, condicionament sanitari del cadàver i mínim condicionament 

estètic. 

b) Subministrament del fèretre adient, d’acord amb el que preveu la normativa 

sobre policia sanitària mortuòria. 

c) Transport del cadàver dins el terme municipal. 

d) Gestió de tots els tràmits necessaris per al transport i l’enterrament. 
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La Societat d’Economia Mixta assumirà el cost íntegre d’aquests serveis obligatoris fins a 

un màxim de 15 serveis / any. A partir d’aquest llindar, el cost íntegre de la resta de 

serveis obligatoris serà assumit per l’Ajuntament de Reus. 

 

19. Guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no sent públics, estiguin 

relacionats amb l’objecte del contracte. 

 

20. Confeccionar els llibres registre exigits per la normativa i completar les Bases de 

Dades que li seran lliurades per l’Ajuntament a l’inici de l’execució del contracte. 

  

La identificació de les sepultures es portarà a terme mitjançant una relació unívoca: nom 

de via, número de sepultura, tipus de sepultura dins de cada via. Per mantenir aquesta 

relació, en el cas de construcció de noves vies, la seva denominació serà competència 

municipal, i es realitzarà a sol·licitud de la Societat d’Economia Mixta. 

 

La Societat d’Economia Mixta haurà d’elaborar una Base de Dades gràfica del recinte 

que, coordinada amb l’alfanumèrica, permetrà la localització i ubicació de totes les 

sepultures del Cementiri, i resta d’informació. Aquesta Base de Dades serà consultable, 

mitjançant els dispositius pertinents, pels usuaris del Cementiri i permetrà igualment la 

incorporació del fons documental patrimonial de les sepultures a mida que es vagi 

disposant del mateix. 

 

En tot cas, les bases de dades i la seva forma d’aplicació, hauran de ser validades per 

l’Ajuntament abans de la seva posada en funcionament i hauran de ser compatibles amb 

el sistema informàtic municipal i consultables per l’Ajuntament. 

 

21. En el supòsit eventual de vaga legal en el sector al qual pertanyen els treballadors i 

treballadores adscrits al servei, la Societat d’Economia Mixta haurà de mantenir informat 

de forma permanent al departament responsable dels serveis de les incidències i 

desenvolupament de la vaga. 
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Abans de la vaga, la Societat d’Economia Mixta haurà de presentar un informe en el qual 

s’indiquin els serveis mínims prestats i el nombre d’hores o serveis que s’hagin de deixar 

de prestar per la conformitat municipal. Així mateix haurà de presentar en el termini 

màxim d’una setmana posterior a la finalització de la vaga, un informe explicatiu dels 

serveis mínims prestats. En tot cas la Societat d’Economia Mixta haurà de garantir la 

prestació dels esmentats serveis mínims. 

 

22. La Societat d’Economia Mixta i el seu personal han de mantenir la confidencialitat 

de les dades personals que li siguin facilitades en execució de les condicions previstes, no 

podent utilitzar-les més que per a les finalitats estrictes que es derivin del compliment de 

l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, la Societat d’Economia Mixta tampoc podrà 

comunicar-les o cedir-les a cap entitat, empresa, o persona diferent de la persona 

interessada, sense l’expressa autorització de l’òrgan competent de l’Ajuntament. 

 

23. La Societat d’Economia Mixta s’obliga a complir amb les prescripcions que es 

prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i, 

en especial, les contingudes a l’article 12, apartats 2 a 4 de la LOPD. 

 

La Societat d’Economia Mixta, com a encarregada del tractament, s’obliga a implementar 

les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, 

sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i en 

especial les establertes en la LOPD, d’acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer 

automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte de tractament. 

 

24. Donades les característiques i l’elevat valor patrimonial del Cementiri, la Societat 

d’Economia Mixta haurà d’aplicar en la conservació i gestió ordinària de la part protegida 

patrimonialment del Cementiri, els criteris i procediments que s’estableixin per la 

normativa urbanística i sectorial aplicable . 

 

Especial referència a actuacions preventives per a conservació dels xiprers 

monumentals: 
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La Societat d’Economia Mixta haurà de prendre les mesures per tal de garantir la 

preservació dels xiprers monumentals del Cementiri. Les actuacions de caràcter 

fitosanitàries i actuacions en els arbres (podes, actuacions que puguin afectar a les arrels, 

etc.) hauran d’ésser coordinades amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de Reus , i 

aniran a càrrec de la  Societat d’Economia Mixta. 

 

Actuacions en els espais lliures del Cementiri (vials, espais entre tombes): en ésser 

aquests espais emblemàtics del Cementiri, i configuradors de la seva estructura, la 

Societat d’Economia Mixta no podrà modificar les seves característiques, i no podrà dur a 

terme actuacions de millora en aquests àmbits sense acord explícit de l’Ajuntament. 

 

Quant a les sepultures de caràcter monumental i altres elements funeraris protegits 

patrimonialment revertibles, la seva concessió s’efectuarà mitjançant concurrència sota 

els criteris aprovats per l’Ajuntament de Reus. Com a requisit previ a la concessió de les 

mateixes als particulars, la Societat d’Economia Mixta haurà de procedir a la seva 

rehabilitació, per la qual cosa haurà de presentar projecte d’obres junt amb un estudi 

patrimonial de l’element, que serà informat i tramitat per l’Ajuntament, de conformitat amb 

la normativa urbanística aplicable. Els costos derivats dels projectes, estudis i de les obres 

seran a càrrec de la Societat d’Economia Mixta. 

 

25. L’horari d’obertura al públic del Cementiri i els dies en què no s’enterrarà seran els 

establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques (ANNEX 1). 

 

La modificació d’aquest horari és competència municipal. 

 

26. Inventari: la Societat d’Economia Mixta està obligada a portar tant un llibre inventari 

de les sepultures, com dels béns mobles existents a la instal·lació, amb expressió de llurs 

característiques, marca, model, així com de la seva valoració econòmica. 
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L’inventari de sepultures serà també facilitat per l’Ajuntament de Reus i s’haurà 

d’actualitzar i traslladar també a l’Ajuntament anualment. 

 

Els béns inventariables o fungibles adquirits amb càrrec als comptes d’explotació 

quedaran afectes al servei. 

 

27. La Societat d’Economia Mixta resta obligada a dur a terme les actuacions de 

comunicació de l’execució de les inversions a ciutadans i usuaris. 

 

Aquestes actuacions inclouen les mesures d’informació i comunicació oportunes per a 

una correcta gestió de l’afectació ciutadana que suposa l’execució  de les inversions, i a 

títol merament exemplificatiu i segons les necessitat de cada inversió concreta, la 

col·locació de cartells anunciadors, rètols, anuncis, personal d’informació presencial, fulls 

informatius, etc. 

 

La Societat d’Economia Mixta resta obligada a facilitar als usuaris informació clara i 

indicacions d’itineraris per orientar-los en el seu trànsit en el recinte del Cementiri 

mitjançant panells informatius, fulletons, etc, que no entrin en contradicció amb les 

indicacions de la normativa urbanística. Així mateix, haurà de proporcionar informació 

sobre l’accés al Cementiri promovent els mitjans de transport públic. 

 

Les actuacions d’informació i comunicació es planificaran d’acord amb els criteris i 

instruccions establerts per l’Ajuntament de Reus i s’executaran sota la coordinació i previ 

vist-i-plau del departament corresponent de l’Ajuntament. 

 

La Societat d’Economia Mixta resta obligada a comunicar les incidències imprevistes que 

puguin sorgir en l’execució de les inversions que precisin de l’oportuna informació als 

ciutadans afectats, i a realitzar al seu càrrec les corresponents actuacions d’informació, 

fins i tot amb caràcter urgent, en el cas que l’Ajuntament de Reus així ho requereixi. 
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28. La Societat d’Economia Mixta és responsable davant de l’Ajuntament de Reus de 

les faltes comeses pels seus treballadors durant la prestació dels serveis i té l’obligació de 

reparar-les, sense perjudici de les sancions que corresponguin en cada cas concret. 

 

29. La Societat d’Economia Mixta haurà de mantenir l’estabilitat en l’ocupació del 

personal descrit a l’ANNEX 5 del present plec. 

 

TRENTA-QUATRENA.- POTESTATS DE L’AJUNTAMENT  

 

Addicionalment als que es derivin d’allò que estableixen les clàusules d’aquest Plec i les 

que corresponguin segons la restant normativa aplicable, en especial les establertes a 

l’article 248 del ROAS, l’Ajuntament té els drets, les facultats i les potestats següents: 

 

1. L’Ajuntament de Reus tindrà sempre les potestats de direcció i control del 

servei, per preservar-ne el seu bon funcionament, i la prerrogativa 

d’interpretar el contracte i de resoldre els dubtes que plantegi el seu 

compliment.  

2. Ordenar discrecionalment les modificacions en la prestació del servei dins els 

supòsits i dels límits i condicions establerts legalment.  

3. Dictar les normes d’ús que siguin necessàries. 

4. Inspeccionar la gestió de la Societat d’Economia Mixta, controlant els serveis, 

les instal·lacions i la resta de béns adscrits als espais, així com també la 

documentació i dictar, si s’escau, les ordres per mantenir o restablir la 

prestació corresponent, i també imposar a l’adjudicatari les correccions 

pertinents. 

5. Fiscalitzar la gestió econòmica dels serveis mitjançant la realització d’una 

auditoria anual dels seus comptes, a través d’empresa especialitzada 

designada per l’Ajuntament, a la qual està obligada la Societat d’Economia 

Mixta, que ha de facilitar tota la documentació necessària per a poder-la 

efectuar correctament. Serà d’aplicació la Instrucció d’Intervenció General 

3/2012 i les possibles Instruccions que es puguin dictar. 
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6. Assumir temporalment la gestió directa del servei en els casos en que no la 

presti o no la pugui prestar la Societat d’Economia Mixta per circumstàncies 

que li siguin o no imputables. 

7. Imposar a la Societat d’Economia Mixta les sancions que corresponguin per 

raó de les infraccions que cometi en la prestació dels serveis i en la utilització 

dels béns afectes a aquest. 

8. Modificar el contracte per raons d’interès públic. 

9. Intervenir, rescatar i suprimir el servei. 

10. Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament i 

determinar els efectes d’aquesta. 

 

TRENTA-CINQUENA.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT  

 

A més a més de les que s’estableixin per l’ordenament i els documents contractuals, 

l’Ajuntament tindrà les obligacions següents: 

 

1. Atorgar a la Societat d’Economia Mixta la protecció adequada per tal que 

pugui prestar degudament els serveis. 

 

2. Mantenir l’equilibri econòmic financer del contracte quan es donin els supòsits 

previstos legalment. 

 

3. Indemnitzar la Societat d’Economia Mixta pels danys i perjudicis que li 

ocasioni la resolució del contracte en els supòsits i en les condicions que 

determina la llei. 

 

4. Posar a disposició de la Societat d’Economia Mixta els béns de domini públic 

adscrits als serveis objecte del contracte, que s’especifiquen a l’ANNEX 4. La 

recepció dels béns adscrits esmentats es produirà amb la formalització del 

contracte. 
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TRENTA-SISENA.- RÈGIM ECONÒMIC DELS SERVEIS 

 

Explotació empresarial objecte del contracte: 

 

L’activitat empresarial objecte del present Plec consisteix en la realització de l’objecte del 

contracte descrit en el mateix i permetent l’obtenció d’un marge de benefici industrial.  

 

La Societat d’Economia Mixta ha de finançar la seva activitat a través del pagament de 

les taxes i tarifes per part dels usuaris. 

 

Les despeses d’explotació 

 

L’exercici de l’activitat empresarial objecte del present Plec comporta assumir les 

despeses inherents a l’explotació, que són necessàries per a executar diligentment els 

treballs i operacions descrits en el mateix, així com tots els que derivin de l’oferta de la 

Societat d’Economia Mixta. 

 

TRENTA-SETENA-. CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA DEL CONTR ACTE 

 

La contraprestació econòmica que rebrà la Societat d’Economia Mixta per l’execució del 

contracte està conformada pels ingressos que pugui obtenir de les taxes dels serveis de 

Cementiri i les tarifes dels serveis funeraris.  

 

- Les taxes del servei de Cementiri seran aprovades anualment per l’Ajuntament en el 

marc de les ordenances fiscals municipals i romandran en vigor mentre no s’acordi una 

revisió o modificació. 

 

La revisió de les taxes, si s’escau, es produirà en el marc del procediment d’aprovació 

anual de les ordenances fiscals municipals i seguirà el sistema general de revisió establert 

per a aquestes previ estudi de la proposta formulada anualment per la Societat 
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d’Economia Mixta abans del mes de juliol de cada anualitat a la Comissió de seguiment. 

En qualsevol cas, l’increment de les taxes no podrà excedir de la variació percentual 

anual de l’IPC general estatal referit al mes anterior a la data d’inici del termini de vigència 

del contracte. 

 

- Les tarifes pels serveis funeraris que no tenen el caràcter de bàsics, la variació de les 

mateixes no podrà excedir de la variació percentual anual de l’IPC general estatal referit al 

mes anterior a la data d’inici del termini de vigència del contracte. 

 

- En quant a les tarifes per a la prestació dels serveis funeraris bàsics, aquestes seran les 

establertes per l’Ajuntament de Reus, i la revisió de les mateixes no podrà excedir de la 

variació percentual anual de l’IPC general estatal referit al mes anterior a la data d’inici del 

termini de vigència del contracte  

 

La Societat d’Economia Mixta haurà de facilitar a l’Ajuntament de Reus la informació 

actualitzada sobre prestacions i preus, a fi que les persones interessades puguin 

consultar aquesta informació.  

 

TRENTA-VUITENA.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I MANTEN IMENT DE 

L’EQUILIBRI ECONÒMIC  

 

L’òrgan de contractació podrà acordar les modificacions del contracte en els supòsits, 

condicions i límits establerts als articles 105 a 108 TRLCSP i, en concret, pels contractes 

de gestió de servei públic, a l’article 282 del TRLCSP. 

 

La Societat d’Economia Mixta tindrà dret al restabliment de l’equilibri economicofinancer 

del contracte en els supòsits previstos a l’article 282 del TRLCSP. 

 

TRENTA-NOVENA.- INTERVENCIÓ DELS SERVEIS 
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La intervenció dels serveis consisteix en aquella actuació substitutiva per part de 

l'Ajuntament, en virtut de la qual aquest assumeix de manera temporal la prestació del 

servei de forma directa. 

 

La intervenció del servei es mantindrà fins que desaparegui la causa que la motivi, sense 

que en cap cas la seva durada pugui ser superior als 2 anys o a una tercera part del 

termini que resti per finalitzar el contracte. 

 

La intervenció podrà tenir un abast total o parcial, abast que l'Ajuntament haurà de 

determinar en el moment de produir-se, en funció de la causa o causes que la motivin. 

 

De conformitat amb el que preveu l’article 285 del TRLCSP, la intervenció del servei 

procedeix en els supòsits següents: 

 

a) Quan el servei sigui pertorbat per causes fortuïtes o de força major que la 

Societat d’Economia Mixta no pugui superar amb els seus propis mitjans. 

 

b) En cas d'incompliment d'obligacions contractuals per part de la Societat 

d’Economia Mixta que ocasionin una pertorbació dels serveis o que causin 

lesions als interessos dels usuaris o de l'Ajuntament. 

 

c) La desobediència per part de la Societat d’Economia Mixta de les 

disposicions de la Corporació relatives a la conservació d'instal·lacions que 

posi en perill la prestació dels serveis o la seguretat dels usuaris. 

 

d) La resistència de la Societat d’Economia Mixta a efectuar les reformes 

preceptives ordenades per la Corporació, sempre que prèviament s'hagi 

establert la forma en què aquesta execució no afecti a l'equilibri econòmic del 

contracte. 
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e) Les infraccions de la Societat d’Economia Mixta que causin lesions a la 

seguretat, la salubritat o els interessos legítims dels usuaris dels serveis.  

 

Quan s’acordi la intervenció dels serveis, correspondrà al Ple de l’Ajuntament el 

nomenament del funcionari o funcionaris que hagin de dur a terme les funcions 

interventores. La Societat d’Economia Mixta haurà de sotmetre’s a les seves decisions 

durant el període d’intervenció.  

 

QUARANTENA.- RESCAT DELS SERVEIS  

 

D’acord amb el que preveuen els articles 287.2 del TRLCSP i  263 i següents del ROAS, 

per necessitat d’interès públic local l'Ajuntament podrà acordar d'ofici el rescat dels serveis  

a la Societat d’Economia Mixta per a gestionar-los directament. 

 

QUARANTA-UNENA.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

 

S'entendrà per responsable del contracte el professional designat pel Ple de l’Ajuntament, 

el qual, d’acord amb l’article 52 del TRLCSP, tindrà facultats directes de control de 

l’execució i compliment del contracte en totes les seves fases, fins al seu correcte i 

complet compliment. 

 

QUARANTA-DOSENA.- COMISSIÓ MIXTA  

 

Prèviament a l’atorgament de l’escriptura de compravenda d’accions de GESFURSA 

haurà de procedir-se a la designació d’una Comissió Mixta de Transferències, integrada 

per representats de l’Ajuntament i de l’empresa adjudicatària. 

 

Aquesta Comissió haurà de ser l’encarregada de formalitzar l’entrega de la documentació 

relativa als serveis gestionats fins ara per GESFURSA. 
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Serà prioritat per aquesta Comissió que els usuaris no percebin el canvi en la forma de 

gestió del servei, i que en cap cas s’interrompi la prestació dels serveis. 

 

Quan finalitzi el termini contractual, el servei revertirà en l’Ajuntament i la Societat 

d’Economia Mixta haurà d’entregar les obres i les instal·lacions adscrites i afectes al 

servei en estat de conservació i funcionament adequats. A aquests efectes, la Comissió 

Mixta elaborarà i remetrà a l’òrgan competent de l’Ajuntament un informe descriptiu i 

valoratiu de les mateixes amb una antelació mínima de 12 mesos a la data de finalització 

del contracte. A partir d’aquest moment, l’Ajuntament adoptarà les mesures que 

procedeixin de cara a que l’entrega dels béns es realitzi de conformitat amb el convingut 

en el present contracte. 

 

A tal efecte, s’estableix un període transitori del contracte de 3 anys anteriors a la seva 

finalització, en el qual es realitzaran les actuacions següents: 

 

a) L’Ajuntament podrà designar un Interventor Tècnic amb la finalitat 

d’inspeccionar i vigilar la conservació i manteniment de la totalitat dels béns i 

drets que integren el contingut del contracte. 

 

b) Aquest Interventor informarà a l’Ajuntament de les reparacions i reposicions 

necessàries per mantenir-los en perfecte estat d’entrega i funcionament. 

 

c) L’incompliment per part de la Societat d’Economia Mixta de les ordres o 

disposicions de l’Ajuntament sobre conservació, manteniment o reposició, o 

la mala fe en l’execució de les mateixes, podrà determinar la resolució del 

contracte. 

 

QUARANTA-TRESENA.- RESPONSABILITATS  

 

Les responsabilitats en què pugui incórrer qualsevol de les parts del present contracte es 

regiran pel que es disposa en el TRLCSP i la resta de disposicions aplicables al cas. 
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La Societat d’Economia Mixta serà directament responsable en el cas d'existir danys 

ocasionats a terceres persones com a conseqüència del funcionament normal o anormal 

del servei, excepte quan el dany s’hagi produït per causes imputables a l’Administració.  

 

QUARANTA-QUATRENA.- PENALITATS  

 

Els incompliments advertits i no esmenats per la Societat d’Economia Mixta en el termini 

fixat per l'Ajuntament ocasionaran la imposició de les penalitats que es fixen en aquesta 

clàusula. 

 

Les penalitats que es puguin imposar pels incompliments del contracte no impedeixen, si 

l’incompliment ocasiona danys i perjudicis a l'Ajuntament, que aquest pugui exigir la 

indemnització corresponent i fer-ho, si cal, per via de constrenyiment. Igualment, l’anterior 

no exclou que si la conducta de la Societat d’Economia Mixta es constitutiva d’infracció, 

pugui ser sancionada d’acord amb el que estableixi la normativa aplicable. 

 

Els incompliments en què pogués incórrer la Societat d’Economia Mixta es classifiquen 

en lleus, greus o molt greus. 

 

Incompliments lleus: 

 

Qualsevol incompliment contractual que no s’hagi conceptuat com a greu o molt greu.  

 

Incompliments greus: 

 

1) L’ incompliment de deures socials i laborals de la Societat d’Economia Mixta 

respecte del personal contractat i afectat al servei. Especialment, la relativa a riscos 

laborals. 
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2) El retard injustificat i continuat en la prestació dels serveis de manera reiterada i 

sistemàtica. S’entendrà per reiterat i sistemàtic el retard injustificat i continuat que es 

produeixi 3 cops al mes. 

 

3) La deficient prestació del servei, total o parcialment, que no posi en risc la seva 

gestió ni perjudiqui als usuaris. Es considerarà deficient la prestació del servei que no 

assoleixi els requisits mínims de qualitat establerts en el plec de prescripcions tècniques 

particulars. 

 

4) La percepció per la Societat d’Economia Mixta o els seus treballadors de 

qualsevol remuneració, cànon o mercè dels particulars o usuaris del servei públic, 

diferents de les tarifes aprovades per l’Administració. 

 

5) El comportament incorrecte dels treballadors amb els usuaris. Es considerarà 

comportament incorrecte quan els usuaris dels serveis no siguin tractats amb el degut 

respecte i consideració per part dels treballadors de la Societat d’Economia Mixta. 

 

6) L’incompliment  per més de dues vegades al semestre d'advertiments formulats 

per escrit pels serveis municipals sobre deficiències dels serveis objecte del contracte, 

encara que no haguessin donat lloc a la instrucció d'expedient sancionador. Així mateix, 

haver estat la Societat d’Economia Mixta advertida dues vegades pel mateix concepte en 

el termini d'1 any. 

 

7) La imposició de dues penalitats per incompliment lleu dins d'un any sempre que 

siguin de la mateixa naturalesa. 

 

8) No cuidar amb la diligència necessària els béns immobles, instal·lacions o altra 

maquinària, tant de la propietat municipal com de la seva pròpia i que s’haguessin posat a 

disposició dels serveis objecte del contracte. 
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9) La falta de neteja o el deteriorament ostensible dels elements o instal·lacions 

afectes als serveis objecte del contracte. 

 

10) L’incompliment de les ordres directes o indirectes de l'Ajuntament sobre 

modificacions o millores dels serveis que no impliquin major despesa per a la Societat 

d’Economia Mixta. 

 

11) Causar danys a béns de tercers per culpa o negligència en la prestació dels 

serveis, i això sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que els perjudicats li puguin 

exigir. 

 

12) La inobservança de les prescripcions sanitàries o l’incompliment de les Ordres 

sobre prevenció de situacions insalubres, de perillositat o incomoditat. 

 

13) No donar resposta a les queixes dels usuaris, en el termini d’un mes a comptar 

des de la seva formulació per algun mitjà que en permeti deixar constància. 

 

14) L’incompliment de les praxis habituals del sector funerari, d’acord amb la 

normativa específica. 

 

15) L’incompliment injustificat de l’obligació de mantenir l’estabilitat en l’ocupació del 

personal descrit en l’ANNEX 5 del present plec. 

 

16) Totes aquelles que, implicant un incompliment de les obligacions establertes pel 

contractista, no mereixin la qualificació de molt greus. 

 

 

Incompliments molt greus: 

 

1) Les deficiències per acció o omissió en la prestació dels serveis que posin en risc 

la gestió de tots o d'algun dels serveis objecte de gestió indirecta per la Societat 
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d’Economia Mixta, amb inobservança dels advertiments que l'Ajuntament li hagués 

formulat per escrit. 

 

2) No iniciar la prestació dels serveis en els terminis establerts en el present Plec i el 

de prescripcions tècniques. 

 

3) Cedir total o parcialment el contracte, sotsarrendar-la, traspassar-la, hipotecar-la o 

pignorar-la sense autorització expressa del Ple de l’Ajuntament o contravenint les 

determinacions d'aquest. 

 

4) La imposició de dues penalitats per faltes greus en el termini d'un any o de tres en 

dos anys, sempre que siguin de la mateixa naturalesa. 

 

5) Causar danys deliberadament o per negligència inexcusable en els béns o 

instal·lacions municipals afectes als serveis. 

 

6) La suspensió o interrupció dels serveis, excepte per causa de força major 

apreciada per l’Òrgan de contractació o aturada laboral desenvolupada en forma legal, o 

l’incompliment dels serveis mínims en aquest segon supòsit. 

 

7) La resistència o negativa a l'exercici de la funció fiscalitzadora i de control per part 

de l’Òrgan contractant dels serveis objecte del contracte. 

 

8) El frau en la forma de prestació dels serveis, no utilitzar els mitjans adequats o 

elements essencials exigits, o la desaparició d'algun dels materials adscrits als serveis. 

 

9) La paralització o no prestació dels serveis contractats i la interrupció dels 

mateixos, per qualsevol causa, per termini superior a 4 dies, en tot cas, i quan fos igual o 

inferior a aquest termini, si es produís més de dues vegades al trimestre. 
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10) Destinar els materials adscrits als serveis a finalitats o objectes aliens a l’objecte 

del contracte, o no conservar aquests en el seu estat normal de funcionament. 

 

11) La falta de pagament dels rebuts de les assegurances establertes en aquest Plec 

a la data del seu venciment. 

 

12) Qualsevol alteració unilateral per part del contractista de les condicions fixades en 

el present Plec. 

 

 

Els incompliments relacionats donaran lloc a la imposició de les següents penalitats: 

 

- Els incompliments lleus, amb advertiment o penalitat de fins a 1.000 euros. 

 

- Els incompliments greus, amb penalitat des de 1.001 euros a  3.000 euros. 

 

- Els incompliments molt greus, amb penalitat des de 3.001 euros fins a 8.000 

euros, o, segons els casos, resolució del contracte amb l’obligació per part de la 

Societat d’Economia Mixta d'indemnitzar els danys i perjudicis produïts a 

l’Administració. 

 

Els imports senyalats en concepte de penalitats seran actualitzats cada any aplicant-los el 

percentatge de la variació anual de l’lPC (Índex de Preus al Consum) general estatal, 

que publica  l’INE (Institut Nacional d’Estadística) referit al mes anterior a la data 

d’inici del termini de vigència del contracte. 

 

L'import de les penalitats serà ingressat en la Tresoreria de l'Ajuntament dins del termini 

assenyalat en cada cas, i si transcorregués aquest termini sense haver-se efectuat 

l’ingrés, el deute es cobrarà per via de constrenyiment. 
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Els advertiments es faran per escrit. No tindran aquesta consideració les observacions i 

requeriments que es facin a la Societat d’Economia Mixta en el seu funcionament de 

control i fiscalització del servei, tret que expressament se li doni el caràcter d’advertiment. 

 

D’acord amb l’article 212.8 del TRLCSP, les penalitats s’imposaran per acord de 

l’Ajuntament de Reus, adoptat a proposta del responsable del contracte i prèvia audiència 

de l’adjudicatari, el qual serà immediatament executiu. 

 

Els incompliments molt greus podran suposar la resolució del contracte requeriran la 

tramitació d'expedient de conformitat amb l’article 109 del RLCAP.     

 

QUARANTA-CINQUENA.- RESOLUCIÓ  DEL CONTRACTE  

 

D’acord amb l’establert a l’article 223 del TRLCSP, són causes de resolució del contracte: 

 

a) L’extinció de la personalitat jurídica de la Societat d’Economia Mixta, sens 

perjudici del previst a l’article 85 del TRLCSP. 

 

b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol 

procediment. 

 

c) El mutu acord entre l’Ajuntament i la Societat d’Economia Mixta. 

 
d) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 

possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-

se executant la prestació en aquests termes, quan no sigui possible modificar 

el contracte conforme al disposat al títol V del llibre I del TRLCSP. 

 

e) Les que s’estableixin expressament en aquest Plec. 

 

Addicionalment, d’acord amb el que preveu l’article 286 del TRLCSP, són causes de 

resolució del contracte de gestió de servei públic: 
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a) La mora superior a sis mesos per part de l’Ajuntament en l’entrega a la 

Societat d’Economia Mixta dels mitjans auxiliars a que es va obligar segons el 

contracte. 

 

b) El rescat del servei per l’Ajuntament. 

 

c) La supressió del servei per raons d’interès públic. 

 

d) La impossibilitat de l’explotació del servei com a conseqüència d’acords 

adoptats per l’Ajuntament amb posterioritat al contracte. 

 

QUARANTA-SISENA.- EFECTES DE LA RESOLUCIÓ  DEL CONT RACTE 

 

D’acord amb l’article 225 del TRLCSP, la resolució del contracte té els següents efectes: 

 

1) Quan la resolució es produeixi per mutu acord, els drets de les parts 

s’acomodaran al que vàlidament estipulin aquelles. 

 

2) L’incompliment per part de l’Ajuntament de les obligacions del contracte 

determinarà per aquella, amb caràcter general, el pagament dels danys i 

perjudicis que per tal causa s’irroguin a la Societat d’Economia Mixta. 

 

3) Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del 

contractista, aquest haurà d’indemnitzar a l’Ajuntament els danys i 

perjudicis ocasionats.  

 

4) Al temps d’incoar-se l’expedient administratiu de resolució del contracte per la 

causa establerta a la lletra g) de l’article 223 del TRLCSP, podrà iniciar-se el 

procediment per a l’adjudicació del nou contracte, si bé l’adjudicació d’aquest 
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quedarà condicionada a la finalització de l’expedient de resolució. S’aplicarà la 

tramitació d’urgència a ambdós procediments. 

 

Fins que no es formalitzi el nou contracte, la Societat d’Economia Mixta 

quedarà obligada, en la forma i amb l’abast que determini l’òrgan de 

contractació, a adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat, o 

indispensables per evitar un greu trastorn al servei públic o la ruïna del 

construït. A falta d’acord, la retribució de la Societat d’Economia Mixta es 

fixarà a instància d’aquesta per l’òrgan de contractació, una vegada 

conclosos els treballs i prenent com a referència els preus que varen servir de 

base per a la celebració del contracte. La Societat d’Economia Mixta podrà 

impugnar aquesta decisió davant l’òrgan de contractació, que haurà de 

resoldre en el termini de 15 dies hàbils. 

 

Addicionalment, d’acord amb l’article 288 del TRLCSP, la resolució del contracte de 

gestió de servei públic tindrà els següents efectes: 

 

a) En els supòsits de resolució, l’Ajuntament abonarà, en tot cas, a la Societat 

d’Economia Mixta el preu de les obres i instal·lacions que, executades per 

aquesta, hagin de passar a propietat d'aquell, tenint en compte el seu estat i 

el temps que restés per a la reversió. En cas de desacord, sobre el preu de 

les obres i instal·lacions, la valoració serà realitzada per un tècnic designat pel 

Col·legi oficial competent. 

b) Independentment del disposat a l’article 225 del TRLCSP, l’incompliment per 

part de l’Ajuntament o de la Societat d’Economia Mixta de les obligacions del 

contracte produirà els efectes que segons les disposicions específiques dels 

serveis puguin afectar a aquests contractes. 

c) En el supòsit de la lletra a) de l’article 286 del TRLCSP, la Societat 

d’Economia Mixta tindrà dret a l’abonament de l’interès de demora previst a la 

Llei per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 

operacions comercials dels valors econòmics convinguts, a partir del 
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venciment del termini previst per a la seva entrega, així com dels danys i 

perjudicis soferts. 

d) En els supòsits de les lletres b), c), i d) de l’article 286 del TRLCSP, sens 

perjudici del disposat a l’apartat 1 d’aquest article, l’Ajuntament indemnitzarà a 

la Societat d’Economia Mixta dels danys i perjudicis que se l’irroguin, inclosos 

els beneficis futurs que deixi de percebre, atenent als resultats de l’explotació 

en el darrer quinquenni i a la pèrdua del valor de les obres i instal·lacions que 

no hagin de revertir a aquella, tenint en compte el seu grau d’amortització. 

 

QUARANTA-SETENA.- REVERSIÓ  

 

Les instal·lacions, edificis i els terrenys en els quals aquelles es trobin emplaçades 

revertiran a favor de l’Ajuntament de Reus després a la finalització del contracte de gestió 

de servei públic, o en els casos de resolució del contracte. 

 

QUARANTA-VUITENA.- FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE  

 

Finalitzada la durada del contracte o resolt aquest per qualsevol causa, es procedirà a la 

dissolució i liquidació de la Societat d’Economia Mixta i a la cancel·lació dels 

corresponents assentaments en el Registre Mercantil i altres operacions que es precisin 

per a completar el procés de liquidació, corrent a càrrec de la Societat d’Economia Mixta 

les despeses que es derivin de la seva liquidació, llevat en cas de resolució anticipada del 

contracte per causa imputable al soci privat, cas en el qual totes les despeses derivades 

de la dissolució i liquidació de la societat d’Economia Mixta i de la cancel·lació dels 

assentaments en el Registre Mercantil correran a càrrec del soci privat. 

 

QUARANTA-NOVENA.- JURISDICCIÓ  

 

Les qüestions litigioses sorgides sobre interpretació, modificació, efectes i extinció del 

contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, contra quines resolucions, que 

posaran fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, 
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conforme al disposat en la LJCA, sens perjudici que els interessats puguin interposar 

recurs potestatiu de reposició, previst als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992. 

 

 

El present Plec de clàusules administratives particulars va ser aprovat per acord de Ple en 

sessió de 20 de juliol de 2012. 

  

Reus, a 20 de juliol de 2012. 

 
Vist i plau, 
L’Alcalde,      El Secretari General, 

     

 

AJUNTAMENT DE REUS 
Alcaldia 

 

 

AJUNTAMENT DE REUS 
Secretaria 
 

Carles Pellicer i Punyed    Jaume Renyer i Alimbau 
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ANNEX 1 – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULA RS 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  PER A LA SELECCIÓ DEL SOCI PRIVAT 

QUE FORMARÀ PART DE LA SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA DE STINADA A 

GESTIONAR EL SERVEI DE CEMENTIRI I PRESTAR SERVEIS FUNERARIS AL 

MUNICIPI DE REUS 

 

 

1. OBJECTE  

 

El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les característiques 

tècniques que regiran la gestió del servei municipal de cementiri i la prestació de 

serveis funeraris al municipi de Reus, sota la modalitat de societat d’economia mixta. 

 

2. BÉNS AFECTES ALS SERVEIS OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

Els béns afectes al servei de Cementiri de Reus i prestació de serveis funeraris són els 

descrits a l’ANNEX 4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

La Societat d’Economia Mixta no podrà disposar-ne ni tampoc destinar-los a cap altra 

finalitat diferent de les previstes en aquest Plec i en el de Clàusules Administratives 

Particulars.  

 

Els béns mencionats hauran de trobar-se en perfecte estat de conservació i 

funcionament durant tot el període de l’explotació del servei i a la seva finalització, de 

manera que es permeti la continuïtat en la prestació del servei. 

 

En la utilització d’aquests béns s’haurà de posar de manifest la titularitat de 

l’Ajuntament de Reus d’acord amb les previsions del punt 10 de la clàusula trenta-

tresena del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
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Quan finalitzin els serveis objecte d’aquest Plec, els béns afectes a l’execució d’aquest 

revertiran gratuïtament a l’Ajuntament de Reus, en els termes previstos a les clàusules 

quaranta-dosena i quaranta-setena del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

 

3. INICI DE LES ACTIVITATS OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

La Societat d’Economia Mixta iniciarà les activitats objecte d’aquest Plec l’ú de gener 

de 2013.  

 

4. GESTIÓ DEL SERVEI DEL CEMENTIRI DE REUS 

 

4.1 Característiques del servei 

El servei del Cementiri de Reus inclourà com a mínim les següents funcions: 

- Inhumacions. 

- Exhumacions. 

- Reduccions. 

- Trasllats de restes. 

- Cremació (tant pròpies com contractades per altres societats funeràries). 

- Lliurament de cendres abans de les 24h. 

- Cerimònies a la sala no confessional, tant religioses com de comiat. 

- Gestió de les concessions de drets funeraris i resolució de totes les sol·licituds 

adreçades pels particulars. 

- Contractació de làpides. 

- Servei de neteja de nínxols. 

- Atenció integral al públic. 

- Construcció de sepultures i nínxols, així com treballs complementaris 

necessaris per a la gestió integral del servei de Cementiri. 

- Manteniment, conservació, reparació, i seguretat de les instal·lacions, 

 construccions funeràries, i dependències de serveis i jardineria, incloent-hi el 

servei de neteja periòdica així com els tractaments fitosanitaris i de desinfecció 

adients. 

- Gestió de cobrament de les taxes del servei fixades per l’Ajuntament de Reus a 

sol·licitud de la societat d’economia mixta l’Ajuntament podrà gestionar el 
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cobrament als usuaris de les taxes en via executiva, d’acord amb l’Ordenança 

reguladora vigent. 

 

4.2. Inhumacions, exhumacions, reduccions, trasllat s i altres 

 

La Societat d’Economia Mixta realitzarà el servei de cementiri d’acord amb les 

previsions de l’ordenança municipal del Cementiri de Reus. 

 

Les sol·licituds d’inhumació, exhumació, reduccions, trasllat de restes, canvis de 

titularitat de sepultures, etc. requeriran la presentació d’una sol·licitud degudament 

emplenada.  Les tasques que s’han d’assumir per aquestes activitats són les següents:  

 

Inhumacions: 

• Preparació prèvia del nínxol, tomba... 
o Comprovació de l’estat del nínxol i documentació de les incidències (en cas 

de nínxol familiar) 
o En cas d’incidència avisar a l’administratiu que fa l’atenció al públic dels 

serveis de cementiri per notificar-ho a la família. 
o Extracció de la làpida i condicionar el lloc on es dipositarà el fèretre. 
o Comprovació dels cossos inhumats per determinar la necessitat de 

reduccions. 
o Avisar a l’agent de contractació de serveis per informar a la família dels 

moviments de difunts necessaris i requerir-ne l’autorització. 
o Procedir a les reduccions. 
o Exhumació dels cossos dipositats. 

� Reducció de les restes cadavèriques introduint-les en sudaris per 
dipositar-les al fons de la tomba o a la ossera (si n’hi ha). Seguint les 
indicacions de la família. 

• Servei 
o Recepció de la família i  acompanyament fins el nínxol, tomba... 
o Introducció del fèretre 
o Tancament del nínxol, tomba... 
o Col·locació de la làpida 
o Col·locació d’objectes i ornaments 
o Col·locació de la vidriera (si n’hi ha ) 
o Col·locació de les flors 
o Acomiadament de la família. 

• Tasques posteriors 
o Recollida i neteja de les eines.  
o Lliurament del document del servei  realitzat al coordinador de Cementiri . 
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Trasllat de cadàvers i restes cadavèriques dins del  Cementiri. 
Gestió administrativa  

• Atendre la sol·licitud dels familiars i informar-los dels protocols i procediments. 
o Petició de documentació acreditativa de titularitat de la sepultura 

d’origen 
o Petició de la documentació acreditativa de titularitat de la sepultura de 

destí. 
o Tràmit de documentació necessària: 

� Certificats de defunció dels difunts a exhumar 
� Permís de sanitat (trasllat fora cementiri) 
� Requeriment de presència del delegat de sanitat (cadàvers, 

menys de 5 anys des de la defunció) 
� Tramitar autorització de trasllat al jutjat competent si són restes o 

cadàvers judicials. 
o Avís a la família de tràmits realitzats i coordinació de dates de servei. 
o Emplenar el full de servei i passar–lo al cementiri per procedir a 

l’exhumació. 
o Emplenar el full de seguiment del servei. 
o Comprovar les incidències, documentar-les i solucionar-les d’acord amb 

la família i el coordinador de cementiri. 
o Rebre informació de la finalització del servei i informar a la família. 

 

4.3. Sepultures 

 

La Societat d’Economia Mixta haurà de mantenir en tot moment una reserva tècnica de 

sepultures de com a mínim 1 any, calculada en base al nombre de sepultures 

utilitzades l’any anterior, per tal de garantir la correcta prestació del servei. 

 

La Societat d’Economia Mixta construirà, dins del seu compromís d’inversió, el nombre 

de nínxols i  tombes en funció de les necessitats que es puguin donar de manca 

d’existències dels diferents tipus de sepultures. 

 

La Societat d’Economia Mixta durà un llibre inventari de sepultures i béns mobles, que 

li serà facilitat per l’Ajuntament a l’inici de l’execució del contracte. Aquest inventari 

s’haurà de mantenir actualitzat per la qual cosa, caldrà mantenir la base de dades 

informatitzada especificant, categoria de la sepultura, ubicació, titulars, inhumacions 

realitzades, reduccions i trasllats de restes, informació dels pagaments de les taxes 

(pendents, pagades, domiciliades, etc.) Per les sepultures pendents de concessió 
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caldrà mantenir la informació de la categoria de la sepultura, ubicació i estat de 

conservació 

 

4.4 Registre públic del Cementiri i bases de dades 

 

La Societat d’Economia Mixta durà el registre públic de totes les sepultures i les 

operacions que s’hi realitzin, així com de les incidències pròpies de la seva titularitat. 

 

El registre públic del Cementiri comprendrà els llibres següents: 

 

a) registre general de sepultures i parcel·les. 

b) d’inhumacions. 

c) d’exhumacions i trasllats. 

d) d’entrada i sortida de comunicacions. 

e) de peticions i queixes. 

 

A més a més el registre també contindrà la següent documentació: 

 

a) La documentació auxiliar que sigui necessària per la bona gestió del 

 Cementiri. 

b) Nota de materials que es rebin o surtin del Cementiri. 

c) Relació de treballs a realitzar o que es portin a terme per compte de la 

 Societat d’Economia Mixta. 

 

Així mateix, la Societat d’Economia Mixta completarà les bases de dades que 

s’indiquen a continuació, les quals li seran lliurades per l’Ajuntament abans de l’inici de 

l’execució del contracte: Informació continguda en el programa de gestió  SFWIN, 

desenvolupat de forma expressa a partir dels mòduls de facturació, d’expedients, de 

padró i cementiri. 

 

Addicionalment, la Societat d’Economia Mixta elaborarà una base de dades gràfica del 

recinte d’acord amb les instruccions següents: informació de la ubicació de les 

diferents illes i panteons dins del recinte del Cementiri. 
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4.5 Peticions i queixes 

 

Les peticions i queixes, tant escrites com verbals, seran anotades en el llibre 

corresponent del Registre Públic del Cementiri i hauran de ser resoltes en el termini 

d’un mes a partir de la data de la seva presentació. 

 

4.6 Horaris per a la prestació dels serveis 

 

Es considera un requisit mínim de qualitat, l’observança dels següents horaris: 

 

Horari d’atenció al públic 24 hores al dia, els 365  dies de l’any 

 

• De 8 a 22h: La Societat d’Economia Mixta prestarà atenció personal al 

públic. En particular, es facilitarà informació general de tots els serveis que 

es presten, i es durà a terme la contractació i prestació dels diferents 

serveis durant tots els dies de l’any. 

 

• De 22 a 8h: La Societat d’Economia Mixta prestarà un servei d’informació 

telefònica i d’atenció personal per part del personal de seguretat a les 

dependències del Tanatori durant tots els dies de l’any. 

 
• Oficina d’atenció al públic de l’Hospital Universitari de Sant Joan: La 

Societat d’Economia Mixta prestarà atenció al públic a l’oficina de l’Hospital 

Universitari de Sant Joan de 10 a 13h i de 16 a 19h, de dilluns a divendres. 

 

Horari d’obertura al públic en general de les difer ents instal·lacions 

 

Cementiri:  Horari d’estiu, de dilluns a dissabte, de 9 a 13h i de 16 a 19h. 

Horari d’hivern, de dilluns a dissabte, de 9 a 13h i de 16 a 18:30h. 

Diumenges i festius, de 9 a 17h. 

 

Crematori: De dilluns a dissabte de 9 a 19h. Si hi ha demanda, es realitzaran tres 

cremacions al dia. Excepcionalment, quan concorrin circumstàncies que ho 

requereixin, se’n realitzaran quatre i s’allargarà l’horari. Es consideren 

circumstàncies excepcionals a aquests efectes: la sol·licitud de serveis de 
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cremació que no es puguin traslladar als dies següents per petició de la 

família o per l’acumulació de serveis prevista. 

 Diumenges i festius de les 14 a les 19 h. (sempre hi quant existeixi la  

demanda, els diumenges i festius es realitzarà una cremació en horari de 

tarda). 

 

Horari dels serveis d’inhumació, exhumació o reducc ió 

• De dilluns a dissabte, durant tot l’any, de 9 a 14h i de 16 a 19h. 

• Els diumenges es realitzaran serveis d’inhumació, es realitzaran de 9 a 13h 

i la resta de serveis es concretaran per poder-los realitzar o el dissabte anterior 

o bé el dilluns posterior. 

 

 

4.7 Actuacions a realitzar amb motiu de la celebrac ió del dia de Tots 

Sants 

 

Amb motiu de la celebració del dia de Tots Sants, la Societat d’Economia Mixta haurà 

de realitzar al seu càrrec determinades actuacions per reforçar el servei de Cementiri. 

En aquest sentit, es consideren requisit mínim de qualitat les següents actuacions: 

 

a) Horari del Cementiri 

Dies 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 d’octubre: de 9 a 19h. 

Dies 30, 31 d’octubre i 1 de novembre: de 7 a 19h. 

Dia 2 de novembre: de 9 a 19h. 

 

b) Autobusos 

A fi de reforçar el transport d’autobusos cap i des del Cementiri, la Societat 

d’Economia Mixta haurà de confirmar els horaris amb l’empresa de transport, 

disposar de tríptics informatius del reforç del transport del Cementiri almenys 15 

dies abans de l’1 de novembre, i fer-se càrrec de la publicitat. 

 

c) Contenidors d’escombraries 

La Societat d’Economia Mixta haurà de contractar el subministrament de 

contenidors per a la recollida de residus de rebuig, d’acord amb el següent: 
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- Del 21 d’octubre al 4 de novembre: dos contenidors. 

- Dia 28 d’octubre: un tercer contenidor. 

- El 28 d’octubre els tres contenidors hauran de quedar buits. 

 

d) Vigilància 

La Societat d’Economia Mixta haurà de contractar serveis de vigilància per 

realitzar tasques de control, gestió de l’accés al pàrquing i donar suport al 

conserge, d’acord amb les indicacions següents: 

- Dies 22 i 23 d’octubre: un zelador a l’oficina de 9 a 19:30h i un zelador al 

pàrquing de 9 a 19h. 

- Dies 24, 25, 26, 27 i 28 d’octubre: un zelador i un vigilant al pàrquing de 9 

a 19h i un zelador a l’oficina de 9 a 19:30h. 

- Dies 29, 30, 31 d’octubre i 1 de novembre: un zelador i un vigilant al 

pàrquing de 7 a 19h i un zelador a l’oficina de 7 a 19:30h. 

- Dia 2 de novembre: un zelador a l’oficina de 9 a 19:30h. 

- Dies 31 d’octubre i 1 de novembre: un vigilant de nit de les 19h del 31 

d’octubre a les 7h de l’1 de novembre. 

- Dies de visita nocturna: un zelador el 23 d’octubre (assaig) de 19:30 a 

21h, els 27 i 28 d’octubre de 19 a 23h.  

 

e) Reforç als operaris del Cementiri 

La Societat d’Economia Mixta haurà de reforçar el nombre d’operaris encarregats 

de la neteja i les tasques d’atenció als visitants del Cementiri: 

- Dies 22, 23 i 24 d’octubre: un monitor i dos operaris de 8 a 13h i de 15 a 

18h.  

- Del 25 d’octubre al 2 de novembre: dos monitors i dos operaris de 8 a 13h 

i de 15 a 18h. 

 

f) Neteja dels serveis, despatxos i altres 

La Societat d’Economia Mixta haurà de reforçar el servei de sanejament i neteja 

de les oficines, entrada principal, dependències annexes i serveis del Cementiri. 

Del 22 d’octubre al 2 de novembre, de 10 a 13h i de 17 a 19h. 

 

g) Serveis sanitaris 
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La Societat d’Economia Mixta haurà de contractar un servei d’ambulància. 

 

h) Lavabos públics 

La Societat d’Economia Mixta haurà de tenir instal·lats dos lavabos provisionals a 

la zona d’ampliació del Cementiri: una unitat unisex i una altra per a persones 

amb mobilitat reduïda. 

 

Els lavabos hauran d’estar disponibles del 22 d’octubre fins el 2 de novembre. 

 

La neteja d’aquests lavabos es farà el 25, 28 i 31 d’octubre i l’1 i 2 de novembre.  

 

i) Punt d’informació 

La Societat d’Economia Mixta habilitarà un punt d’informació a les oficines del 

Cementiri del 28 d’octubre a l’1 de novembre de 10 a 14h i de 16 a 19h. 

 

j) Desembossament de les canonades 

Pel 28 d’octubre la Societat d’Economia Mixta contractarà un camió per 

desembossar les canonades. 

 

5 PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS 

 

5.1 Característiques del servei 

 

L’activitat de serveis funeraris inclourà, com a mínim, les següents funcions: 

a) Informar i assessorar sobre el servei. 

b) Subministrar fèretres, que tindran les característiques que corresponguin 

segons el servei de què es tracti, i urnes cineràries i de restes, si s'escau. 

c) Realitzar les pràctiques higièniques necessàries en el cadàver, col·locar-lo 

en el fèretre i transportar-lo des del lloc de la defunció fins al domicili 

mortuori, si s'escau, i fins al lloc de destinació final mitjançant un vehicle de 

transport funerari. 

d) Gestionar els tràmits administratius preceptius de tot el procés fins a 

l'enterrament o la incineració, de conformitat amb la normativa aplicable, i 

per a la inscripció de la defunció en el Registre Civil. 
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e) Realitzar pràctiques sanitàries en el cadàver. 

f) Prestar el servei de tanatori, en condicions físiques adequades per a la 

vetlla. 

g) Amortallar o vestir els cadàvers i el subministrament de mortalles amb 

aquesta finalitat. 

h) Incinerar cadàvers. 

i) Organitzar l'acte social i/o religiós de l'enterrament. 

j) Subministrar rams, corones, creus, etc. realitzats amb flors i plantes. 

k) Subministrar vehicles d'acompanyament, i prestar el servei de vehicles de 

corones. 

l) Subministrar recordatoris, condols electrònics, i similars i col·locar taules i 

llibres de signatures. 

m) Publicar esqueles i notes funeràries en la premsa, la radiodifusió 

d'aquestes i, en general, la difusió de la defunció en qualsevol medi de 

comunicació. 

n) Serveis de tanatopràxia i tanatoestètica. 

o) Trasllat de difunts: conduccions dins de Catalunya, trasllats nacionals i 

internacionals. 

p) Contractació de transports aeris. 

q) Contractació d’embalsamaments i conservacions. Extraccions de 

marcapassos. 

r) Trasllats a les esglésies per a realitzar serveis religiosos. 

s) Organització de cerimònies de comiat. 

t) Contractació de túmul portàtil. 

u) Atenció al dol: reunions periòdiques cada dos mesos, gratuïtes, amb un o 

una psicòleg o psicòloga. 

 

En general, la Societat d’Economia Mixta podrà realitzar qualsevol activitat o servei 

que es consideri propi de la tècnica i/o activitat funerària i dels hàbits socials en 

matèria de serveis funeraris de cada moment; el subministrament dels béns accessoris 

i/o necessaris per a procedir al sepeli i enterrament del difunt així com tots aquells 

actes, diligències i operacions de prestació directa o per agència, propis o 

complementaris de l'activitat funerària. 
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5.2 Condicions de prestació 

 

Condicions de prestació 

 

Els serveis s’hauran de prestar de conformitat amb l’Ordenança municipal de Reus 

reguladora dels serveis funeraris, la normativa urbanística, sanitària mortuòria i de 

control ambiental de les activitats així com qualsevol altra norma aplicable. 

 

En qualsevol cas, la Societat d’Economia Mixta haurà de prestar els serveis amb 

respecte a la intimitat, dignitat, conviccions religioses, filosòfiques o culturals i dolor de 

les persones afectades. 

 

Informació, assessorament i tramitació del servei. 
Categoria professional que realitza l’activitat: Agents de contractació. 
Tasques a realitzar: 

• Informació a la família de la documentació necessària per tramitar una 
defunció: 
o Del difunt: 

� DNI, passaport  
� Certificats de defunció i/o informe forense de les causes de defunció. 
� Carta ordre en cas de defunció judicial 
� Últim rebut, si s’escau, de la companyia asseguradora que assumeix la 

prestació del servei. 
o Del sol·licitant del servei 

� DNI, passaport. 
• Tramitació de la defunció 

o Recepció de la família que sol·licita el servei 
o Recollida de la documentació necessària 
o Tramitació informàtica de la documentació  
o Derivar la documentació necessària als funeraris per efectuar la recollida al 

domicili de la defunció. 
o Contactar amb la companyia asseguradora, si s’escau, per confirmar i 

gestionar el servei que garanteixen. 
o Sol·licitud de documentació necessària a les diverses administracions 

segons sigui el procediment a seguir.  
o Informació de les diferents possibilitats d’inhumació:  Servei d’inhumació, 

servei de cremació, lliurament o inhumació de cendres.   
o Elecció del servei de taüt 
o En cas de servei de cremació elecció de l’urna cinerària 
o En cas de servei de cementiri en el qual la família no disposi de sepultura, 

tramitar la concessió 
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o Tramitació del tractament del difunt sanitari i estètic.Preparació del full de 
serveis dels funeraris 

o Elecció i programació del servei religiós o de comiat, depenent de les 
creences del difunt i/o familiars. 

o Serveis complementaris de flors. 
o Serveis complementaris de recordatoris. 
o Tràmits del servei complementari de taxis. 
o Tràmits dels serveis complementaris de comunicació (esqueles, Web, 

diaris) 
o Tràmits lloguers sala de vetlla 
o Tràmits de trasllat, si es sol·licita. 
o Tràmits a realitzar amb el cementiri de destí. 
o Tramitar si s’escau embalsamaments i conservacions temporals  
o Tramitar la contractació de flets aeris i tota la documentació necessària per 

a trasllats a l’estranger.  
o Tramitar la documentació necessària  per tal de realitzar els desitjos de la 

família. 
o Realització i presentació del pressupost dels serveis. 
o Gestió dels cobraments dels serveis i seguiment dels serveis que han 

quedat pendents de pagament 
o Recollida de l’acceptació del pressupost i passar a factura. 
o Acompanyament a la sala de vetlla. 
o Atenció a les famílies durant el temps que passen al tanatori. 

Recollida  del difunt 
Categoria professional que realitza l’activitat:  operaris de serveis funeraris. 
Tasques a realitzar: 

• Recollida del cadàver en el lloc de la defunció. 
o Contrastar  les dades del difunt  i del lloc de recollida segons la 

documentació lliurada pels agents de contractació. 
o La recollida es realitza dins l’hora següent a la rebuda del certificat de 

defunció, durant les 24 hores del dia, tots els dies de l’any (excepte les 
recollides nocturnes de l’Hospital de Sant Joan  que es realitzen a partir de  
les 6 del matí). 

o S’utilitzen pel treball de recollida, lliteres, carrets de rodes i l’equip de 
protecció de riscos que posa l’empresa a disposició dels treballadors  
seguint  la normativa vigent. 

o La recollida i trasllat al tanatori es fa amb un vehicle furgó adaptat per a les 
recollides. 

o Es documenta la recollida en els fulls de treball i s’identifica el cadàver. 
o En tot moment es preserva  la intimitat del difunt i de la família. 

 
Manipulació i condicionament del cadàver. 
Categoria professional que realitza l’activitat:  operaris de serveis funeraris  



 

68 
 

• Condicionament sanitari 
o Retirada de la roba del difunt . 
o Retirada de les restes de material sanitari i comprovació que no hi hagi 

pèrdues de fluïts orgànics.  
o Desinfecció i impermeabilització de ferides que donin lloc a pèrdua de 

fluïts. 
o Tamponament dels orificis nassals i tancament bucal . Sutura de la boca 

donant un aspecte natural  al difunt 
o Afaitat o rasurat del difunt quan calgui. 
o Pentinat del difunt. 
o Es respecta  la dignitat del difunt mantenint el cos tapat sempre que es 

pugui. 
o Vestir al difunt  amb la roba que ens  lliuren els familiars. 
o Amortallar el cos, amb llençols que ens pot haver lliurat la família o que 

nosaltres hem subministrat si s’ha sol·licitat. 
o Utilitzar sempre el material de seguretat (bates, mascaretes, guants i 

materials de sutura, pinces i estris quirúrgics ben desinfectats). 
• Condicionament estètic 

o Es realitza a petició de la família 
o Hidratació de la pell perquè tingui un aspecte agradable 
o Aplicació de productes específics per dissimular taques o ferides lleus  
o Aplicació de fons de maquillatge, pólvores, ombres d’ulls i d’altres. (es 

tracta de millorar l’aspecte del difunt i dissimular la lividesa del cadàver) 
• Col·locació del difunt al taüt i trasllat a la sala de vetlla per a la seva presentació 

als familiars. 
• Eliminació de residus procedents del condicionament del difunt. 

o Es col·loca al taüt una placa metàl·lica amb la inscripció del nom del difunt  
 

Instal·lació a les sales de vetlla. 
Categoria professional que realitza l’activitat:  operaris de serveis funeraris 
 

o Un cop s’han realitzat els treballs previs a la presentació del difunt als 
familiars, es trasllada el fèretre a la sala per la vetlla. 

o Els difunts provinents d’altres funeràries,  les famílies de les quals han 
volgut utilitzar les instal·lacions de la societat, passen per un control de 
qualitat previ a la instal·lació a la sala de vetlla.  Cas que no es consideri 
correcte  l’estat del difunt , es fan els arranjaments necessaris utilitzant les 
tècniques pròpies de la tanatopràxia  per tal que el difunt pugui ser 
presentat a la família amb la millor imatge possible. 

 
 
Trasllats a les parròquies i als cementiris. 
 
Categoria professional que realitza l’activitat:  operaris de serveis funeraris 
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• Trasllat al centre on es fa la cerimònia segons les peticions dels familiars. 

o Es realitza l’acompanyament de les famílies indicant, en tot moment, les 
tasques que es realitzaran: sortida de les famílies de les sales de vetlla, 
seguiment del cotxe fúnebre, entrada i sortida del lloc on es realitzarà la 
cerimònia, etc. 

o S’identifica el difunt i el lloc de destí seguint les indicacions dels fulls de 
treball. 

o Es comprova l’existència de flors i recordatoris segons el full de treball. 
o Es trasllada el difunt  al centre on es farà la cerimònia. 
o Es transporta el fèretre a l’interior del centre seguint els desitjos de la 

família. 
o Es fa el servei de protocol i s’espera el final de la cerimònia. 
o Es reparteixen els recordatoris si n’hi ha. 
o Es torna a posar el fèretre al cotxe i es trasllada al lloc de la inhumació o 

cremació. 

Trasllats a d’altres poblacions . 
Categoria professional que realitza l’activitat:  operaris de serveis funeraris 

• Trasllat del difunt a altres poblacions, segons el desig de les famílies   
o S’identifica el difunt i el lloc de destí seguint les indicacions dels fulls de 

treball. 
o Es comprova la documentació necessària pel trasllat.  
o Els trasllats  es realitzen amb els nostres vehicles adaptats. 

• Trasllat dels difunts als aeroports adients, en cas de trasllat a l’estranger. 
Manteniment dels vehicles funeraris. 

o Rentat interior i exterior del cotxe per preservar la higiene, cada cop que 
s’utilitza, cuidant la imatge i presència dels vehicles per a les cerimònies 

o Dotació reglamentària de documentació  i materials de seguretat i 
recanvis en tots els vehicles. 

o Informació de qualsevol incidència o avaria a l’empresa per assegurar el 
correcte manteniment dels vehicles. 

o Revisions periòdiques, seguint les indiccions dels fabricants per 
seguretat dels conductors i assegura un servei adequat. 

o Control de l’estat dels vehicles per tal que mostrin un estat de 
conservació tant de xapa com de pintura per tal de poder mostrar una 
imatge correcte. 

Organització de les cerimònies i dels actes de comi at. 
Categoria professional que realitza l’activitat:  persones que fan l’atenció al públic 

• Per tal d’organitzar les cerimònies tant religioses com de comiat, les persones 
que fan l’atenció al públic, contacten amb les parròquies per tal de fixar els 
horaris dels actes i les necessitats que puguin tenir els familiars.   
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• Pel que fa a les cerimònies no religioses, oferim la possibilitat d’organitzar 
cerimònies de comiat, oferint textos individualitzats i organitzant els actes amb 
els formats  que necessitin les famílies,  es preparen les cerimònies amb una 
entrevista prèvia a les persones més properes al difunt, s’escriuen els textos i 
es  preparen les músiques o les imatges, es recullen les intervencions que 
vulguin fer els assistents a l’acte i finalment es fa entrega d’una còpia impresa. 

Seguiment dels serveis complementaris. 
Categoria professional que realitza l’activitat:  agents de contractació i personal 
d’atenció al públic. 

• Per tal d’aconseguir que els actes religiosos o de comiat que s’organitzen a les 
nostres instal·lacions  s’executin correctament cal una acurada atenció a les 
comandes, entregues i propostes dels serveis complementaris que s’ofereixen.   
(Subministrament de centres de flors, corones i encàrrecs especials,  impressió 
de recordatoris tipus standart i propostes individualitzades, contractació 
d’esqueles a la premsa, contractació de cotxes d’acompanyament...) 

Servei d’atenció al dol. 
Personal que realitza l’activitat : tècnic  de l’empresa i personal extern. 
Per tal d’acompanyar als familiars i ajudar-los amb les pèrdues de persones 
estimades, s’organitzen unes xerrades amb un professional de la psicologia els 
primers dijous dels mesos parells. Es tracta d’una activitat que es realitzar de forma 
gratuïta i que és molt ben acollida per les persones que han patit tant pèrdues 
traumàtiques com les que no. 
Tasques a realitzar: 

• Atenció a la informació que sol·liciten les famílies: 
o Carta d’avis a les famílies amb defuncions en dates precedents a la sessió. 
o Preparació de la logística per les xerrades. 
o Seguiment de les xerrades i documentació posterior. 

Servei de cremació 
Categoria professional que realitza l’activitat: Operaris de crematori. 
Tasques a realitzar: 
Cremació dels difunts els familiars del quals ha sol·licitat aquest servei: 

• Tasques prèvies amb el forn: 
 

o Verificar el funcionament correcte del forn. 

o Estimar el temps d’encesa del forn per  garantir la qualitat del servei. 
o Verificació EPIS 

  
• Tasques prèvies amb el fèretre 

o Comprovació de la documentació necessària. 
o Identificació del difunt. 
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o Revisió del taüt i eliminació dels metalls o altres objectes que 
entorpeixin la incineració. 

o Revisió del cos per si porta algun aparell electrònic tipus marca-passos 
o Preparació de les flors i urna cinerària. 

• Cremació: 
o Assistir als familiars en el seu comiat del difunt. 
o Donar als familiars la informació del procés . 
o Introduir el fèretre en el forn crematori. 
o Seguiment del procés de cremació i vigilància de tots els indicadors del 

forn per assegurar el seu funcionament correcte. 
o Comprovació de las total incineració. 
o Retirada i extracció del forn de les cendres resultants. 
o Tractament de les cendres per extraure’n les impureses. 
o Dipositar les cendres en la urna cinerària, degudament identificada. 
o Documentar el procés de cremació segons els protocols establerts. 

� Certificat d’autenticitat de les cendres. 
� Certificat de lliurament. 

Tasques de manteniment del forn: 

o Interpretar les indicacions del manual d’instruccions del forn. 
o Utilitzar els EPIS en tot els processos de manipulació del forn. 
o Realitzar la neteja del forn després de cada servei. 
o Control dels productes de neteja que s’utilitzen al forn. 
o Control de possibles avaries i avís als responsables.  
o Sol·licitar la reposició dels materials de consum en la utilització de les 

instal·lacions del forn. 

 

5.3 Horaris per a la prestació de serveis funeraris  

 

Es considera requisit mínim de qualitat l’observança del següent horari: 

 

Atenció al públic 24 hores al dia, els 365 dies de l’any 

 

• De 8 a 22h: La Societat d’Economia Mixta prestarà atenció personal al 

públic. En particular, es facilitarà informació general de tots els serveis que 

es presten, i es durà a terme la contractació i prestació dels diferents 

serveis, durant tots els dies de l’any. 
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• De 22 a 8h: La Societat d’Economia Mixta prestarà un servei d’informació 

telefònica i d’atenció personal per part del personal de seguretat a les 

dependències del Tanatori, durant tots els dies de l’any. 

 
• Oficina d’atenció al públic de l’Hospital Universitari de Sant Joan: La 

Societat d’Economia Mixta prestarà atenció al públic a l’oficina de l’Hospital 

Universitari de Sant Joan de 10 a 13h i de 16 a 19h, de dilluns a divendres. 

 

Recollides de difunts, els 365 dies de l’any 

• De 6 a 22h es faran recollides de difunts a qualsevol indret o circumstància. 

• De 22 a 6h es faran recollides a domicilis particulars, residències, i 

recollides de difunts judicials. 

 

Horaris d’obertura al públic en general del Tanator i 

 

El tanatori romandrà obert de 8 a 22h durant tots els dies de l’any. 

 

5.4 Temps de resposta 

 

Es considera requisit mínim de qualitat l’observança dels següents temps de resposta. 

 

• Recollides de difunts: de 30 minuts a una hora (en casos de múltiples 

serveis, la recollida es pot allargar fins a un total de dues hores). 

• Instal·lació de la persona difunta a les sales de vetlla: tres hores. 

• Recepció de flors contractades a les oficines del tanatori: una hora des de 

la comanda per part dels interessats. 

• Disposició immediata de les sales de vetlla als familiars que ho desitgin. 

 

5.5 Serveis obligatoris 

 

La Societat d’Economia Mixta estarà obligada a prestar els serveis de forma gratuïta a 

les persones que, d’acord amb les indicacions del serveis socials municipals, ho 

requereixen per manca de mitjans econòmics propis, o en els casos que ho acordi 
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l’autoritat judicial, en els termes i amb el límit que es regulen a la clàusula trenta-

tresena del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

En cas de catàstrofe, la Societat d’Economia Mixta estarà obligada a posar tots els 

mitjans materials i humans a disposició de les autoritats, les quals podran donar 

instruccions directament a llur personal. 

 

La Societat d’Economia Mixta no podrà denegar el servei per a les persones difuntes, 

el domicili de les quals sigui el terme municipal de Reus. 

 

5.6 Preus i altra informació 

 

La Societat d’Economia Mixta haurà d’exposar les llistes de preus en llocs visibles de 

les instal·lacions. 

 

La Societat d’Economia Mixta també haurà de facilitar a famílies i usuaris, abans de 

contractar el servei, un catàleg de les prestacions que es poden contractar, amb la 

indicació detallada de les seves característiques i dels preus aplicables. 

 

Així mateix, la Societat d’Economia Mixta haurà de prestar a famílies i usuaris 

l’assessorament imprescindible per garantir el procés correcte fins a la inhumació o la 

incineració del cadàver. Aquest assessorament, en tot cas, també ha d’incloure la 

informació sobre els tràmits legals a seguir i sobre els requisits i les pràctiques 

sanitàries exigibles segons la normativa de policia sanitària mortuòria. 

 

6 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

 

6.1 Disposicions generals 

 

La Societat d’Economia Mixta realitzarà les tasques de manteniment i conservació dels 

diferents béns afectes a l’execució dels serveis. 

 

S'entenen com a treballs de manteniment i conservació la realització de totes aquelles 

tasques necessàries per assegurar el bon funcionament dels serveis objecte del Plec, 



 

74 
 

incloent els serveis de mà d'obra i subministrament de materials, peces o components 

necessaris, tant per al manteniment preventiu com a correctiu de qualsevol avaria 

produïda com a conseqüència de l’explotació dels serveis. 

 

Les tasques de manteniment preventiu hauran de realitzar-se de conformitat amb 

l'especificat pels respectius fabricants per a cadascun dels components o equips de 

forma periòdica i programada tenint en compte les condicions específiques d'ús. 

 

El Programa de Manteniment Preventiu haurà de ser elaborat per la Societat 

d’Economia Mixta dins dels tres primers mesos a partir de la formalització del present 

contracte i estar aprovat pels Serveis Tècnics Municipals. Aquest programa 

especificarà de forma detallada les tasques a realitzar, mètodes de comprovació i 

freqüència de les mateixes, així com els models d’informe de control del compliment 

d’aquest programa de manteniment preventiu i les dades a reflectir en cada cas. 

 

En cas de produir-se una incidència o avaria, la Societat d’Economia Mixta haurà de 

procedir a la seva immediata reparació prenent les mesures més adequades en cada 

cas, i de manera que s'asseguri la continuïtat dels serveis. 

 

Els treballs de manteniment tant preventiu com a correctiu hauran de ser realitzats 

únicament pel personal amb la qualificació i especialització requerida en cada cas o en 

defecte d'això pels serveis tècnics autoritzats del fabricant de l'equip en qüestió. 

 

6.2 Elements Patrimonials del Cementiri 

 

Els elements del Cementiri que estiguin protegits patrimonialment degut a les seves 

característiques( valor patrimonial, històric, cultural, etc) hauran de ser mantinguts i 

conservats d’acord amb allò que estableixi la normativa urbanística i patrimonial de 

l’Ajuntament de Reus. 

 

 

6.3 Manteniment i conservació del Crematori 
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La Societat d’Economia Mixta elaborarà per a aquests equips un programa detallat 

d’inspecció, control i manteniment preventiu atenent com a mínim a les recomanacions 

del fabricant pel correcte manteniment i conservació. 

 

Els programes de manteniment i conservació inclourà, com a mínim, una revisió i 

manteniment amb periodicitat trimestral. 

 

6.4 Manteniment i conservació de les instal·lacions  elèctriques 

 

En aquest epígraf s'inclouen els treballs de manteniment preventiu, la reparació 

d'avaries, la millora i actualització de tots els serveis elèctrics per aconseguir el màxim 

rendiment i seguretat en l'ús i explotació de les instal·lacions, atenent en tot moment a 

la normativa vigent, adaptant les instal·lacions a les noves normatives que en el futur 

puguin ser aprovades durant la vigència del contracte. 

 

De forma general les tasques de manteniment programades de les instal·lacions 

elèctriques i la seva periodicitat serà, com a mínim, de forma semestral. 

 

Per a tots aquells equips o components que per les seves característiques requereixin 

tasques específiques de manteniment, aquestes hauran d’efectuar-se per personal 

tècnic especialitzat o pels serveis tècnics oficials seguint el procediment i amb la 

freqüència especificada pel fabricant per a cada cas. 

 

La Societat d’Economia Mixta realitzarà o manarà realitzar al seu càrrec les 

inspeccions periòdiques reglamentàries, conforme el procediment establert en la 

reglamentació vigent i amb una freqüència mínima anual. 

 

Una vegada realitzades les inspeccions, la Societat d’Economia Mixta remetrà als 

Serveis Tècnics Municipals còpia de l'informe, acompanyat de les propostes 

d'adaptació als canvis de legislació si procedís, i posteriorment còpia de l'acta 

d'inspecció definitiva. 

 

6.5 Manteniment i conservació de les instal·lacions  hidràuliques, 

lampisteria i sanejament 
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S'inclou en aquest apartat el manteniment i conservació de les instal·lacions de 

lampisteria i sanejament, incloent els treballs d'inspecció, neteja, revisió de juntes, 

comprovació de fuites i la reposició de possibles danys. 

 

La revisió es realitzarà amb periodicitat anual, comprovant el seu correcte 

funcionament i, si fos necessari, la neteja, substitució o reparació dels elements 

defectuosos o amortitzats. 

 

Amb periodicitat anual s'haurà de comprovar i reparar quan fos necessari l'acabat i 

tractament de les canonades i altres elements de les instal·lacions, fins i tot neteja, 

tractament i pintura de les parts metàl·liques que ho necessitin. 

 

6.6 Manteniment i conservació de les instal·lacions  de seguretat i 

protecció contra incendis 

 

La Societat d’Economia Mixta haurà de realitzar amb els seus propis mitjans o per 

tercers -sota la seva responsabilitat- la inspecció, comprovació de funcionament i 

manteniment segons les recomanacions del fabricant i de la legislació vigent de tots 

els elements de seguretat i protecció inclosos en les instal·lacions de l'edifici i les 

inspeccions tècniques reglamentàries dels mateixos quan siguin preceptives. 

 

6.7 Instal·lacions de megafonia 

 

La Societat d’Economia Mixta serà responsable pel desenvolupament del programa de 

manteniment que asseguri el correcte funcionament del sistema de megafonia, inclosa 

la reposició de components i suports musicals. 

 

6.8 Manteniment i conservació de les obres civils i  altres instal·lacions 

auxiliars 

 

6.8.1 Disposicions generals 
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En aquest apartat s'inclouen tots els treballs de manteniment i conservació de l'obra 

civil, incloent l'estructura, envans, cobertes, fusteria metàl·lica i de fusta, fusteria 

d'alumini o de plàstic, pintura, etc. 

 

La Societat d’Economia Mixta vetllarà pel perfecte estat de conservació de tots els 

elements de les instal·lacions, reparant els danys i desperfectes quan pertoqui, i 

avisant a la propietat de qualsevol anomalia o incidència observada. 

 

No obstant, les obres de reparació i conservació de sepultures de construcció 

particular i dels accessoris o elements de decoració de les sepultures de construcció 

municipal, realitzades per particulars, aniran a càrrec dels seus titulars. 

 

6.8.2 Manteniment i conservació de l’obra civil 

 

La Societat d’Economia Mixta vetllarà per l'estat i conservació de les instal·lacions, 

notificant als Serveis Tècnics Municipals qualsevol anomalia observada. 

 

Sempre que sigui necessari es procedirà a la reparació dels danys o deterioracions, 

tant de l'obra civil com de qualsevol instal·lació auxiliar. 

 

Sempre que sigui necessari, es procedirà a la neteja i reparació de les cobertes, 

incloent la neteja i reparació de canalons, defectes d'estanqueïtat o subjecció, així com 

la substitució d'aquells elements que per cops o envelliment s'hagin deteriorat. 

 

6.8.3 Manteniment i conservació de la fusteria metà l·lica  

 

En aquest apartat s’inclouen elements metàl·lics de l'obra, tals com portes, finestres, 

passamans, baranes, suports, ferramentes, etc. 

 

Segons el tipus de material utilitzat en cada cas, s'haurà de procedir a la neteja i 

manteniment de manera que garanteixi el seu perfecte estat de conservació, prestant 

especial atenció als sistemes d'ancoratge i estructures destinades a la protecció tant 

de persones com de les instal·lacions. 
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6.8.4 Manteniment i conservació de la fusteria  

 

En aquest apartat s’inclouen els treballs de fusteria necessaris per al manteniment -

tant preventiu com a correctiu- de tots els elements en fusta de les instal·lacions tals 

com portes, finestres, baranes, passamans, suports, etc., realitzats en fusteria, tant en 

interior com en exteriors. 

 

6.8.5 Manteniment i conservació de les instal·lacio ns de gas 

  

Aquest capítol comprèn el manteniment i conservació de les instal·lacions de 

subministrament de gas, d’acord amb l’especificat en la normativa d’aplicació. 

 

7 GESTIÓ AMBIENTAL 

 

Serà responsabilitat de la Societat d’Economia Mixta la gestió ambiental del centre 

d'acord amb la normativa vigent, i correrà al seu càrrec la realització de qualsevol 

control ambiental per complir les exigències legals i reglamentàries. 

 

8 ACTUALITZACIÓ I GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  

 

La Societat d’Economia Mixta mantindrà en perfectes condicions i permanentment 

actualitzada almenys l'original de tota la documentació tècnica referent a les 

instal·lacions objecte del contracte, inclosos catàlegs, instruccions de muntatge i 

manteniment dels equips instal·lats, programes informàtics, etc. 

 

En el termini de tres mesos des de la formalització del contracte la Societat 

d’Economia Mixta haurà d’elaborar els programes de manteniment preventiu específics 

per a cada equip i per a totes les instal·lacions, incloses les instruccions i procediments 

per a inspecció i control de funcionament i sotmetre'ls a l'aprovació dels Serveis 

Tècnics Municipals. 

 

Durant la vigència del contracte, qualsevol modificació o alteració que es produeixi en 

les instal·lacions haurà de ser immediatament reflectida en la documentació tècnica 

corresponent. 



 

79 
 

 

Finalitzat el contracte, tota la documentació serà lliurada sense cap cost als 

responsables dels Serveis Tècnics Municipals. 

 

9 NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS 

 

La Societat d’Economia Mixta serà responsable del servei de neteja i desinfecció de 

les instal·lacions, mantenint-les permanentment netes i en perfectes condicions d'ús.  

 

La Societat d’Economia Mixta subministrarà a càrrec seu tot el material necessari per 

dur a terme els treballs de neteja. 

 

10 JARDINERIA 

La Societat d’Economia Mixta serà responsable de les tasques de manteniment de la 

jardineria, incloent els tractaments fitosanitaris adients.   

 

El Programa de Manteniment de Jardinera que s’elaborarà amb la finalitat d’auditar la 

realització de les tasques anteriors haurà de ser elaborat per la Societat d’Economia 

Mixta dins dels tres primers mesos a partir de la formalització del present contracte i 

haurà d’estar aprovat pels serveis tècnics municipals. 

 

Aquest programa especificarà de forma detallada les tasques a realitzar, mètodes de 

comprovació i freqüència de les mateixes, així com els models d’informe de control del 

compliment d’aquest programa de manteniment  i les dades a reflectir en cada cas. 

 

No obstant, la conservació de les plantacions realitzades per particulars anirà a càrrec 

dels interessats i en cap cas no podran envair la via ni perjudicar les construccions 

veïnes. Qualsevol excés serà corregit a costa del titular, i podran ser retirats d’ofici els 

jardinets que no estiguin en degudes condicions de conservació, prèvia citació del 

titular. 

 

11 VIGILÀNCIA 

La Societat d’Economia Mixta haurà de vetlla pel control d’entrades i sortides de 

persones a les instal·lacions en els horaris marcats d’atenció al públic. 
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A les dependències del Tanatori hi haurà servei de vigilància en horari diürn, les hores 

en les que no hi ha el personal de contractació, o d’atenció al públic, però les 

dependències són obertes al públic en els horaris establerts (dies festius o 

diumenges).  

 

A partir de les 22 h i fins les 8 del matí, hi haurà un servei de vigilància nocturna a les 

dependències del tanatori. 

 

12 PERSONAL 

 

El personal que prestarà el servei serà el relacionat a l’ANNEX 5 del Plec de clàusules 

administratives particulars, tot respectant l’obligació assumida en virtut de l’apartat 29 

de la CLAUSULA TRENTA TRESENA. 

 

El contractista estarà obligat a mantenir un servei de guàrdia permanent de serveis 

funeraris. 

 

El personal haurà d'atendre amb total correcció tant als familiars com a les altres 

persones o representants de l'Administració en els actes o visites que tinguin lloc en 

les instal·lacions. En cas de falta reiterada d'atenció o d'incorrecció, la Societat 

d’Economia Mixta estarà obligada a la substitució de la persona responsable de les 

faltes, si així ho demanés l'Ajuntament de Reus. 

 

La Societat d’Economia Mixta nomenarà, d'entre els membres de l'equip adscrits a 

l’execució dels serveis, un Cap de Servei, que serà en tot moment el responsable en 

tot el que respecta a les funcions de comunicació amb els Serveis Municipals. 

 

Per tal de poder assolir les tasques relacionades amb els serveis, el personal de la 

Societat d’Economia Mixta haurà de rebre formació de forma continuada.  

 

13 REPOSICIÓ I SUBMINISTRAMENTS DE MATERIALS 
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La Societat d’Economia Mixta queda obligada a disposar en les instal·lacions de tots 

els materials, aparells, eines i recanvis necessaris per al seu funcionament normal i per 

a les reparacions rutinàries.  

 

La Societat d’Economia Mixta reposarà tots els elements inclosos en l'inventari que es 

consumeixin, deteriorin o desapareguin, mantenint l’inventari al dia, i deixant 

constància de totes les baixes o reposicions. 

 

La Societat d’Economia Mixta queda obligada a subministrar al seu cost els productes 

necessaris que es requereixin en les instal·lacions o per a la prestació i gestió dels 

serveis. 

 

Tots els materials utilitzats hauran de ser de la màxima qualitat, complir amb la 

normativa vigent i homologats pels organismes corresponents. 

 

 

14 REGULARITAT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 

Una vegada iniciada l’execució del contracte per la Societat d’Economia Mixta, aquesta 

no la podrà suspendre per cap motiu o pretext, llevat del que estableix aquest Plec, 

casos de força major o aturada laboral desenvolupada en forma legal. 

 

Les interrupcions que no puguin ser planificades i tinguin caràcter d’urgents, hauran de 

ser posades en coneixement de l’Ajuntament a la menor brevetat possible. 

 

15 PARADES I AVARIES 

 

La Societat d’Economia Mixta haurà de garantir les reparacions que calgui realitzar en 

dissabtes, diumenges i festius per assegurar la prestació continuada dels serveis en 

aquests dies. 

 

Així mateix, la Societat d’Economia Mixta haurà de garantir el suport tècnic i mitjans 

materials i humans complementaris que eventualment siguin necessaris per a la 

reparació urgent de qualsevol avaria. 
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16 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 

 

La Societat d’Economia Mixta està obligada a disposar i col·locar la quantitat suficient 

de senyals i mitjans de protecció necessaris per evitar qualsevol accident a vehicles, 

personal propi o aliè a les instal·lacions i que les circumstàncies exigeixin o els Serveis 

Tècnics Municipals disposin, sent la Societat d’Economia Mixta l'única responsable 

pels accidents que poguessin ocórrer per incompliment d'aquesta prescripció. 

 

En qualsevol cas, s'han de complir les disposicions vigents, referents a la senyalització 

i protecció d'obres i instal·lacions, així com en general totes aquelles derivades de la 

vigent normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

17 CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES 

 

La Societat d’Economia Mixta haurà de mantenir la confidencialitat i complir amb la 

normativa de protecció de dades respecte de les dades personals que li siguin 

facilitades per a l’execució dels serveis objecte del Plec, d’acord amb les previsions de 

la clàusula trenta-tresena del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

 

18 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA  

 

18.1 Responsabilitat respecte el material 

 

La Societat d’Economia Mixta serà responsable dels danys o trencament que sofreixi 

qualsevol equip o element afectes als serveis. 

 

Les despeses ocasionades per la reparació de danys o ruptures produïts en les 

instal·lacions hauran de ser suportats per la Societat d’Economia Mixta, sense que 

pugui reclamar cap quantitat a l’Ajuntament. 

 

18.2 Responsabilitat respecte el control i funciona ment 
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La Societat d’Economia Mixta serà responsable de la qualitat dels treballs tècnics que 

s'efectuïn en les instal·lacions, havent de comptar per aquest fi amb personal 

responsable i preparat per a la realització dels treballs inclosos en els serveis. 

 

La Societat d’Economia Mixta serà responsable de l'adopció de totes les mesures 

preventives exigides per la llei amb caràcter individual o col·lectiu per garantir la 

seguretat i salut dels treballadors i usuaris de les instal·lacions. 

 

Serà responsabilitat de la Societat d’Economia Mixta l'adopció, al seu càrrec, de totes 

les mesures que resultin necessàries pel manteniment de les instal·lacions d'acord 

amb la seva normativa específica i les especificacions fixades per les diferents 

administracions competents. 

 

18.3 Responsabilitat per danys produïts per les ins tal·lacions 

 

La Societat d’Economia Mixta serà responsable dels accidents o danys de qualsevol 

naturalesa causats directament per les instal·lacions com a conseqüència de fallades o 

defectes en el seu funcionament, així com dels possibles perjudicis que pugui produir a 

tercers o als béns municipals. 

 

La Societat d’Economia Mixta serà així mateix responsable dels accidents, danys i 

perjudicis que puguin ocasionar-se amb motiu de la realització dels treballs que exigeix 

el present contracte. 
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ANNEX 2 – DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

[Nom i cognoms], amb DNI [número] com a [títol amb el qual actua] de [nom de 

la societat] declara sota la seva responsabilitat que la societat a la qual 

representa, com a licitadora en la “LICITACIÓ PÚBLICA PER  SELECCIONAR 

UN SOCI PRIVAT QUE FORMARÀ PART DE LA SOCIETAT D’EC ONOMIA 

MIXTA QUE GESTIONARÀ EL SERVEI DE CEMENTERI DE REUS  I 

PRESTARÀ SERVEIS FUNERARIS” , 

 

a) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat 

d’obrar, no es troba compresa en cap de les causes de prohibició per contractar 

amb les Administracions Públiques dels articles 60 i 61 del TRLCSP. 

  

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del 

RLCAP.  

 

c) Que les persones que integren els òrgans de govern o administració d’aquesta 

societat no concorren en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a la Llei 

25/1983, Llei 21/1987, i Llei 13/2005.  

 

d) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa 

vigent per dur a terme la seva activitat. 

 

e) El volum de negocis de la societat, en l’àmbit de les activitats objecte del 

contracte, durant els darrers tres exercicis disponibles és de [import] euros.  

 

f) Amb la finalitat d’acreditar, com a mínim, la realització en còmput anual de 300 serveis 

funeraris (serveis de taüt) i 150 inhumacions, s’adjunta a aquesta declaració la 

relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que 

inclou, dates i el destinatari, públic o privat,  
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g) Que tot el contingut de la proposició és absolutament cert.  

 

I perquè així consti, signo la present declaració responsable a [lloc i data]. 

 

[Signatura] 
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 ANNEX 3 – MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

 

El ............., amb residència a ............., al carrer .............., i amb DNI........., 

declara que, assabentat de les condicions i el requisits que s’exigeixen per 

poder ser adjudicatari de la “LICITACIÓ PÚBLICA PER LA SELECCIÓ DEL 

SOCI PRIVAT QUE FORMARÀ PART DE LA SOCIETAT D’ECONO MIA MIXTA 

DESTINADA A GESTIONAR EL SERVEI DE CEMENTIRI I PRES TAR SERVEIS 

FUNERARIS AL MUNICIPI DE REUS” , amb expedient núm. ....., es compromet 

en nom i representació de l’empresa .........., amb NIF núm................., a 

executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en els 

Plecs, d’acord amb les següents condicions econòmiques: 

 

a) Preu per acció: El preu per cada una de les 3.420 accions que es posen a 

la venda és de  __________ euros.  

 

b) Millora sobre l’import anual mínim d’inversions a instal·lacions dels  

serveis: L’import anual de les inversions a les instal·lacions dels serveis és 

de __________ euros. 

 
 

Nota: És obligatori emplenar les dues condicions econòmiques, encara que 

siguin les mínimes contemplades al Plec. 

 

 

I perquè així consti, signo la present oferta econòmica a [lloc i data]. 

 

 

[Signatura]
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ANNEX 4 – BÉNS I INSTAL·LACIONS ADSCRITS ALS SERVEI S 
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ANNEX 5 - DADES SOBRE LA PLANTILLA ACTUAL 

 

 

CATEGORIA NOM I COGNOMS  DATA 
NAIXEMENT 

DATA 
ANTIGUITAT 

AG.VENDES A. B. L.  06/07/1962 23/04/1999 
AG.VENDES O. C. B.  01/09/1961 01/08/1990 
AG.VENDES P. T. A.  30/09/1963 27/01/2003 
AG.VENDES D. M. N.  19/07/1972 08/11/1992 

CAP DE SERVEIS J. F. P.  12/03/1966 17/04/1990 
ADMINISTRATIU J. S. B.  05/03/1972 01/09/2004 
ADMINISTRATIU M. T. R.  24/01/1964 17/07/2006 
TITOL GRAU MIG M. C. E.  20/03/1953 10/12/2007 

COOR.FUNERARIS J. A. A. S.  06/02/1962 02/09/1988 
FUNERARI 1a J. A. B.  09/04/1962 12/12/1997 
FUNERARI 1a E. G. G.  12/03/1974 01/08/1998 
FUNERARI 1a J. H. L.  20/11/1959 19/11/1991 
FUNERARI 1a J. M. J.  27/03/1963 20/08/1990 
FUNERARI 1a A. E. R.  10/08/1967 10/01/1992 
FUNERARI 1a G. V. G.  05/10/1970 01/03/2003 
FUNERARI 1a J. J. S. E.  30/01/1960 02/03/1992 

COOR.CREMATORI J. F. C.  12/02/1961 18/11/1994 
COOR.CEMENTIRI J. L. C.  11/06/1962 01/07/1991 

FUNERARI 1a J. M. C. G.  25/12/1972 23/02/2004 
FUNERARI 1a A. F. P.  03/05/1967 07/06/1989 

OFICIAL CEMENTIRI H. E.  05/06/1968 23/01/2006 
OFICIAL CEMENTIRI D. G. H.  07/01/1967 02/01/2006 

PEÓ J. M. P.  19/02/1979 02/01/2008 
FUNERARI 1a S. R. S.  02/06/1974 08/01/2008 

OF. CEMENTIRI 2A J. V. B.  11/05/1974 05/08/2008 
NETEJA D. M. M.  31/08/1959 01/12/1986 

DIRECCIÓ M C. M. N.  27/04/1956 06/07/1998 
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ANNEX 6 – SERVEIS OBLIGATORIS PER A PERSONES AMB MA NCA DE 

RECURSOS 

 

 

Introducció. 
 
Com a empresa de serveis funeraris autoritzada, Gestió de Serveis Funeraris 
Reus, SA, estarà obligada a prestar els serveis funeraris propis de l’activitat.  
Amb la finalitat de garantir el principi d’universalitat en l’accés als serveis 
funeraris al municipi de Reus tindrà l’obligació de prestar-los de forma gratuïta a 
les persones que, d’acord amb les indicacions de serveis socials municipals, ho 
requereixin per manca de mitjans econòmics. 
 
Gestió de Serveis Funeraris Reus, SA, caldrà que assumeixi les despeses 
derivades de la prestació dels serveis funeraris i de cementiri a les persones en 
manca de recursos, fins a 15 difunts per any, sempre i quan sigui única 
prestatària d’aquests tipus de serveis al municipi. 
 
L’Ordenança de la prestació dels serveis funeraris en el terme municipal de 
Reus, fixa la prestació obligatòria i la distribució entre les empreses funeràries 
que operin en el terme municipal de Reus, de manera proporcional a la 
facturació de cadascuna d’elles. (El fèretre haurà d’estar construït amb fusta, 
aglomerat, o altre material biodegradable autoritzat, d’un mínim de 15 mm de 
gruix, sense escletxes i amb les parts unides entre si, seguint la normativa 
vigent en el moment de la prestació dels serveis). 
 
Informació econòmica dels costos d’aquests tipus de serveis per a la societat. 
 
Valoració del servei emprant els preus actuals, aprovats per a l’exercici 2012, 
de la societat tant dels serveis funeraris com dels de cementiri. Per valorar els 
costos,  tant directes com indirectes, utilitzem la relació que hi ha entre els 
excedents històrics i la xifra de vendes, el percentatge és aproximadament del 
8%.   
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Codi Capítol 01 Serveis Funeraris Preu unitari Quantitat Import

10008 Servei Adult bàsic 633,27       1,00            633,27       

10024 Vestir/amortallar cadàver 66,69         1,00            66,69         

10026 Condicionament sanitari 67,36         1,00            67,36         

10106 Dipòsit de cadàvers. Cada hora. Mínim 24 hores 2,01            24,00         48,24         

10128 Funda pritectora bioabsorbent 34,88         1,00            34,88         

10130 Cotxe Furgó: recollida/domicili mortuori 112,45       1,00            112,45       

10135 Tramitació expedient 65,00         1,00            65,00         

Total Capítol 1.027,89   

Capítol 02 Cementiri

20039 Reducció de restes Grup III (Quartes) 56,37 1 56,37

20046 Suddari per a restes 18,05 1 18,05

20065 Drets Inhumació Grup III (Quartes) 101,23 1 101,23

20074 Drets Exhumació Grup III (Quartes) 101,23 1 101,23

20081 Trasdllat de cadàver, restes o cendres al Cementiri 39,69 1 39,69

Total Capítol 316,57

Capítol 03  Concessió de Drets Funeraris

30351 Adjudicació per lloguer, 4a. Alta 5 anys 163,84 1 163,84

Total Capítol 163,84

Capítol 05 Serveis Complementaris

50087 Certificat Col·legi de Metges 4,92 1 4,92

50701 Gestió de residus 12,84 1 12,84

Total Capítol 17,76

Capítol 08 Taxes de Conservació de Cementiri

80004 Taxa Conservació Cementiri 4a. Classe/trimestre 3,01 20 60,20      

Total Capítol 60,20      

TOTAL BASE IMPOSABLE IVA. 1.586,26   

COSTOS PER SERVEI.

La rendibilitat de la societat en funció de la xifra de vendes oscil·la en un 8%

Els costos directes i indirectes per a la societat per aquest servei són de: 1.459,36   
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ANNEX 7 – ESTATUTS DE LA SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA  

 

 

ESTATUTS DE L’ENTITAT: 

“GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS DE REUS, SA” 

 

TÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS.  

 

DE LA DENOMINACIÓ, OBJECTE SOCIAL, DURACIÓ, DATA D’ INICI 

D’OPERACIONS I DOMICILI SOCIAL  

 
Article 1.- DENOMINACIÓ.  

 

Sota la denominació de GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS DE REUS, SA , es va 

constituir en data 31 de juliol de 1998 una Societat Anònima Municipal, el capital de la 

qual pertanyia íntegrament a l’Ajuntament de Reus i posteriorment a la societat 

“INNOVA GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE REUS, SA”, les accions de la qual 

són, en la seva totalitat, propietat de l’Excm. Ajuntament de Reus. 

 

En l’actualitat és una societat d’economia mixta, el capital social de la qual pertany en 

un cinc per cent a la societat “INNOVA GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE REUS, 

SA” i en un noranta-cinc per cent a la societat [_________]. 

 

La Societat es regirà pels presents estatuts pel Text Refós de la Llei de Societats de 

Capital, la legislació municipal i de règim local de Catalunya, en especial pel 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 

13 de juny i, subsidiàriament, per la legislació administrativa, mercantil o civil que 

resulti d’aplicació. 

 

Article 2.- OBJECTE.  
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Constitueixen l'objecte de la societat: 

 

A –  La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis funeraris mitjançant 

quantes autoritzacions fossin necessàries, i que inclouen: 

 

1) La gestió i explotació del tanatori situat a Reus, plaça Pau Picasso s/n. 

2) El condicionament sanitari de cadàvers, incloent les pràctiques de tanatopràxia i 

embalsament, de conformitat a la normativa vigent. 

 
3) El subministrament de taüts o fèretres, urnes per a restes, urnes per a cendres i 

caixes d’embalatge per a trasllats aeris, de conformitat amb les disposicions 

aplicables sobre transport aeri, inclòs d’àmbit internacional. 

 
4) La prestació del servei de cotxes fúnebres i cotxes complementaris per a corones 

i acompanyants. 

 
5) La prestació del servei de sales de vetlla i organització de l’acte social de 

l’enterrament. 

 
6) El trasllat fora del terme municipal, inclòs a l’estranger, de cadàvers i restes de 

conformitat, en cada cas, a la normativa legal aplicable. 

 
7) La tramitació de les diligències necessàries per obtenir la llicència d’enterrament 

o, en el seu cas, la llicència de trasllat fora del terme municipal, de conformitat a 

la normativa aplicable. 

 
8) La recepció en les sales de vetlla de difunts procedents d’altres llocs, comprovant 

l’adequació i compliment dels requisits establerts per la normativa sanitària que 

sigui d’aplicació. 

 
 

9) Aquelles altres activitats connexes amb els serveis funeraris i que la societat es 

trobi legalment autoritzada per a desenvolupar, directament o per agençament, si 

s’escau. 
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B - La gestió, desenvolupament i explotació dels serveis de cremació i cementiri, que 

inclouen: 

 

a) La gestió i explotació del Cementiri municipal de Reus. 

 

b) La conservació, manteniment i mesures de seguretat del Cementiri. 

 
c) La recepció en el Cementiri dels difunts procedents d’altres municipis, 

comprovant l’adequació i compliment dels requisits establerts per la normativa 

sanitària que sigui d’aplicació. 

 
d) La inhumació i exhumació, cremació i enterrament de cadàvers i restes. 

 
e) La construcció de sepultures i nínxols. 

 
f) L’atorgament i transmissió de la concessió de drets funeraris sobre sepultures i 

nínxols. 

 
El desenvolupament de l’activitat establerta en el punt f) d’aquest apartat es realitzarà 

previ acord de l’Ajuntament de Reus i amb subjecció a les condicions que així mateix 

s’estableixin. 

 

 

 

Article 3.- DURADA I DATA D’INICI D’ACTIVITATS.  

 

La Societat va començar les seves activitats el dia 31 de juliol de 1998. 

 

La durada de la Societat coincidirà amb la del contracte de prestació del servei funerari 

i de concessió de la gestió del servei de cementiri de Reus. 

 

Article 4.- DOMICILI SOCIAL.  

 

El domicili social s’estableix a Reus, a la plaça Pau Picasso, sense número.  
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Correspon a la Junta General la modificació del domicili social i la supressió o trasllat 

de sucursals, agències i delegacions de la Societat, sense limitació de número o lloc. 

 

 

TÍTOL II 

DEL CAPITAL SOCIAL, BÉNS I MEDIS ECONÒMICS.  

 

Article 5.- CAPITAL SOCIAL.  

 

El capital social de la societat és de DOS MILIONS CENT SEIXANTA-TRES MIL SIS-

CENTS TRENTA-SIS EUROS, representat per TRES MIL SIS-CENTES accions 

ordinàries nominatives, amb un valor nominal de 601,01 euros, distribuïdes en dues 

classes: 

 

c) Les accions de l’1 al 3.420, constituiran la classe A d’accions. Les accions 

classe A seran subscrites per la societat [___________].  

 

d) Les accions números de 3.421 a 3.600, constituiran la classe B d’accions. 

Les accions de classe B seran de titularitat de la societat INNOVA GURP 

D’EMPRESES MUNICIPALS DE REUS. SA  

 

 

El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat. 

 

 

Article 5.bis.- TRANSMISSIÓ D’ACCIONS.  

 

Les accions de classe A són transmissibles, sempre que es compleixin els requisits 

previstos a la normativa de contractació pública per a la cessió de contractes. 

 

Les accions formen el patrimoni social inicial, que no pot ser destinat a finalitats 

diferents de les establertes en l’objecte social previst en aquests Estatuts.   

 

Article 5.ter.- DRET DE TANTEIG.  
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L'Ajuntament de Reus, com a titular indirecte de les accions de classe B, té dret de 

tanteig sobre l'adquisició de les accions de classe A, ja sigui directament o a través 

d’INNOVA GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE REUS, SA.  

 

Així, en cas de transmissió d’accions s'aplicaran les regles següents:  

 

a) El soci privat ho comunicarà prèviament per escrit al Consell d’Administració de 

la Societat, amb indicació de la seva numeració, el preu, les condicions del 

negoci i la identitat del comprador. El Consell d’Administració ho comunicarà a 

l'Ajuntament de Reus, el qual disposarà d'un termini de 20 dies naturals, a 

comptar des de l'endemà del dia en què rebi la comunicació, per adquirir les 

accions en les mateixes condicions de la transmissió proposada.  

 

b) Finalitzat aquest termini sense que l’Ajuntament de Reus hagi exercitat el seu 

dret d'adquisició preferent, el soci privat restarà lliure per transmetre les seves 

accions a la persona i en les condicions que va comunicar al Consell 

d’Administració de la Societat, sempre que la transmissió es produeixi dins dels 

tres mesos següents a la finalització del termini per exercir el dret de tanteig.  

 

Tanmateix, no hi haurà dret de tanteig si la societat adquirent pertany al mateix grup 

empresarial que la transmetent o es tracta d’algun dels supòsits de successió del 

contractista que preveu la normativa sobre contractació pública. 

 

La Societat rebutjarà la inscripció de la transmissió d'accions en el llibre registre 

d'accions nominatives si no s'ha donat compliment al que disposa aquest article.  

 

Si l’Ajuntament de Reus exerceix el dret de tanteig, les accions de classe B adquirides 

es convertiran en accions de classe A.  

 

Article 5.quater.- LLIBRE REGISTRE.  

 

La Societat portarà un Llibre registre de socis, degudament legalitzat pel Registre 

mercantil. En el Llibre registre s'hi inscriuran les transmissions successives de les 
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accions, amb expressió del nom, cognoms, raó o denominació social, en el seu cas, 

nacionalitat i domicili dels successius titulars, així com la constitució dels drets reals 

sobre les mateixes. Qualsevol accionista que ho sol·liciti, podrà examinar-lo. 

 

Article 5.quinquies.- CONDICIÓ DE SOCI.  

 

L'acció concedeix al seu legítim titular la condició de soci, la qual implica la vinculació a 

aquests Estatuts i als acords que adoptin els òrgans socials i confereix els drets 

inherents al caràcter de soci conforme al Text Refós de la Llei de Societats de Capital i 

aquests Estatuts.  

 

En aquest sentit, i dins dels límits que estableix la Llei, els socis gaudiran, entre altres, 

dels drets següents:  

a) Assistir a les juntes generals, votar-hi amb un vot per cada acció i impugnar 

els acords socials.  

b) Participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant 

de la liquidació.  

c) Subscriure amb caràcter preferent les noves accions o les obligacions 

convertibles en accions que eventualment s'emetin, en proporció amb les 

accions posseïdes anteriorment. 

d) Dret d'informació.  

 

El soci titular de les accions de classe B tindrà els drets que l’ordenament reconeix als 

socis titulars del 5% del capital social que són, entre d’altres, els següents: 

a) Si els administradors no han sol·licitat el nomenament d’expert havent-ho 

de fer, el titular de les accions de classe A, el dia que s’adopti l’acord 

d’augment de capital, podrà sol·licitar al registrador mercantil del domicili 

social que, amb càrrec a la Societat, nomeni un expert perquè efectuï la 

valoració dels actius. 

b) Exercitar l’acció de responsabilitat, en els casos legalment previstos. 

c) Oposar-se que la Junta General transigeixi o renunciï a  l’exercici de l’acció 

de responsabilitat. 

d) Sol·licitar als administradors que requereixin la presència de notari per 

aixecar acta de la Junta General. 
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e) Impugnar els acords nuls i anul·lables del Consell d’Administració en el 

termini de 30 dies des que tinguessin coneixement dels mateixos i sempre 

que no hagués transcorregut un any des de la seva adopció. 

f) Sol·licitar la inclusió d’assumptes en l’ordre del dia de la junta general ja 

convocada. 

g) Sol·licitar la convocatòria d’una junta general extraordinària. 

 

Article 6.- RECURSOS DE LA SOCIETAT.  

 

Els recursos de la Societat seran: 

 

a) Els productes i rendiments del seu patrimoni. 

 

b) Els ingresos derivats de la realització dels serveis que constitueixen el fi social. 

 

c) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui d’entitats oficials o particulars. 

 

d) La resta de recursos que puguin ser-li atribuïts de conformitat a la normativa 

legal aplicable. 

 

 

TÍTOL III 

DELS ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETA T. 

CAPÍTOL I.- DELS ÒRGANS DE LA SOCIETAT.  

 

Article 7.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT.  

 

La direcció, representació i administració de la Societat anirà a càrrec dels següents 

òrgans: 

  

1) La Junta General.  

 

2) El Consell d'Administració. 
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3) La Gerència.  

 

Tot això sense perjudici d’altres càrrecs que, per decisió de la Junta General o acord 

del Consell d’Administració, es puguin designar d’acord amb la Llei. 

 

Article 8.- JUNTA GENERAL.  

 

Els socis, reunits en junta general, decidiran per la majoria legal o estatutàriament 

establert, en els assumptes propis de la competència de la junta. 

 

Els acords es traslladaran al llibre d’actes de la Junta General de la Societat.  

 

Article 9.- COMPETÈNCIES.  

 

Són competències de la Junta General: 

 

a) Nomenar, renovar, ratificar, separar i destituir els membres del Consell 

d'Administració, així com determinar el seu número dins dels límits fixats 

per aquests estatuts. 

 

b) Fixar la remuneració dels Consellers, que consistirà en una quantitat fixa 

per assistència a les sessions del Consell i, si s’escau, de la Comissió 

Executiva, així com la quantitat fixa que els pugui correspondre pel 

desenvolupament del seu càrrec dins del Consell d’Administració, les quals 

no consistiran en una participació en els guanys socials, i en tot cas, amb 

les limitacions que a l’efecte estableix el Text Refós de la Llei de Societats 

de Capital. 

 

c) La interpretació, modificació o reforma dels estatuts. 

 
d) Augmentar o disminuir el capital social. 

 
e) Emetre obligacions. 
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f) La censura de la gestió social, l’aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals 

de l’exercici anterior i la decisió sobre l’aplicació del resultat, 

 
g) Acordar la fusió, transformació, escissió i dissolució de la Societat. 

 
h) Designar i remoure entre els membres del Consell d’Administració un 

president. 

 
i) Designar i cessar el secretari del Consell d’Administració. 

 
j) Nomenar i cessar al gerent, que podrà ser una persona jurídica. 

 
k) En el cas que la societat participi en el capital d’altres societats, designar, a 

proposta del Consell d’Administració, a la persona o persones físiques que 

hagin de representar la societat a les juntes generals i consells 

d’administració de les societats filials o participades, així com donar el 

sentit del vot en les qüestions de l’ordre del dia dels referits òrgans. 

 
l) Aprovar els actes de disposició sobre béns immobles, accions o participacions 

de societats filials o participades. 

 
m) Aprovar, a proposta del Consell d’Administració, la participació en el procés 

constitutiu d’altres societats mercantils, fundacions, agrupacions d’interès 

econòmic o associacions amb personalitat jurídica pròpia i l’adquisició 

d’accions o participacions en el capital social de qualsevol de les entitats 

esmentades. 

 
n) Aprovar, a proposta del Consell d’Administració les modificacions de l’estat 

de previsió d’ingressos i despeses, la quantia de les quals excedeixi del 40 

% inicialment pressupostat. 

 
o) Aprovar, a proposta del Consell d’Administració, les operacions de préstec 

o crèdit la quantia de les quals excedeixi del 40 % dels recursos ordinaris 

del pressupost general de cada exercici. 

 
p) Totes aquelles que les lleis aplicables atribueixin a la Junta General. 
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Article 10.- DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I DE LES  EXTRAORDINÀRIES.  

 

La Junta General es reunirà en sessió ordinària per aprovar la gestió social, examinar i 

aprovar, si procedeix, els comptes anuals i resoldre sobre l’aplicació del resultat de 

l’exercici d’acord amb el balanç aprovat.  

 

Tota junta que no estigui prevista en el paràgraf anterior tindrà la consideració de junta 

general extraordinària. 

 

Els administradors poden convocar Junta General extraordinària sempre que ho 

estimin convenient per als interessos socials. Així mateix, estan obligats a convocar-la 

quan ho sol·licitin accionistes que representin el cinc per cent del capital social, sempre 

que en la sol·licitud assenyalin els temes a tractar. En aquest supòsit, la Junta es 

convocarà per dur-se a terme dins dels 2 mesos següents a la data del corresponent 

requeriment notarial als administradors, i s'inclouran en l'ordre del dia els assumptes 

que hagin estat objecte de la sol·licitud. 

 

Article 11.- FORMA DE LA CONVOCATÒRIA.  

 

Les Juntes Generals es convocaran mitjançant comunicació individual i escrita a cada 

un dels socis, que asseguri la recepció de l’anunci per tots els socis en el domicili 

designat a l’efecte o en el què consti en la documentació de la Societat. En el cas de 

socis que resideixin a l’estranger, només seran individualment convocats si haguessin 

designat un lloc del territori nacional per a notificacions. 

 

L'anunci contindrà el nom de la societat, la data i hora de la reunió, l’ordre del dia, en el 

que constaran els assumptes a tractar, i el càrrec de la persona o persones que 

realitzin la convocatòria. Així mateix, en l’anunci es podrà fer constar, la data en què es 

procedirà a reunir la junta en segona convocatòria. 

 

Article 11.bis.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA GENERAL.  

 

La Junta General es constituirà vàlidament amb l’assistència del 100 % dels vots en 

què es divideix el capital social. 
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En segona convocatòria la Junta General es constituirà vàlidament amb l’assistència 

d’un 75 % dels vots en què es divideix el capital social, llevat dels casos que, per 

disposició legal o estatutària, es requereixi una majoria qualificada per l’adopció 

d’acords.  

 

Article 11.ter.- JUNTA UNIVERSAL.  

 

La Junta General quedarà vàlidament constituïda per tractar de qualsevol assumpte, 

sense necessitat de prèvia convocatòria, sempre que estigui present la totalitat del 

capital social i els concurrents acceptin per unanimitat dur a terme la reunió i el seu 

ordre del dia.  

 

La junta universal podrà reunir-se en qualsevol lloc del territori nacional o estranger. 

 

Article 11.quater.- LLOC I TEMPS DE LA CELEBRACIÓ.  

 

La Junta General, amb excepció al disposat per a les universals, es duran a terme a la 

localitat on la Societat tingui el seu domicili, a la data assenyalada a la convocatòria. 

 

Article 11.quinquies.- DRET D’INFORMACIÓ.  

 

Els accionistes podran sol·licitar dels administradors, sobre els assumptes compresos 

en l’ordre del dia, les informacions o aclariments que estimin precises, o formular per 

escrit les preguntes que estimin pertinents fins el setè dia anterior al previst per a la 

celebració de la Junta. 

 

Els administradors estaran obligats a facilitar la informació per escrit fins el dia de la 

celebració de la Junta General. 

 

Durant la celebració de la Junta General, els accionistes de la Societat podran 

sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients sobre 

els assumptes compresos en l’ordre del dia i, en cas de no ser possible satisfer el dret 

de l’accionista en aquest moment, els administradors estaran obligats a facilitar 
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aquesta informació per escrit dins dels set dies següents al de la finalització de la 

Junta. 

 

Els administradors estaran obligats a proporcionar la informació sol·licitada, llevat en 

els casos en què, a judici del president de la Junta General, la publicitat de la 

informació sol·licitada perjudiqui l’interès social. 

 

Article 11.sexies.- ACORDS.  

 

Els acords de la Junta General s'adoptaran per majoria dels vots vàlidament emesos, 

sempre que representin, almenys, un 75 % dels vots corresponents a les accions 

socials en què es divideix el capital social, llevat per aquelles matèries que el Text 

Refós de la Llei de Societats de Capital exigeix una majoria superior. 

 

No obstant això, als efectes que preveuen els articles 287.1 i 288.3 del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals, es requerirà necessàriament el vot favorable del representant 

d’INNOVA GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE REUS, SA a la Junta General, en 

tant que societat participada íntegrament per l’Ajuntament de Reus, per l’adopció 

vàlida de qualsevol acord relatiu a cadascun dels assumptes següents: 

a) Modificació de l’objecte social. 

b) Modificació del terme del domicili social. 

c) Modificació dels Estatuts de la Societat. 

d) Elecció del president de la Junta General i del Consell d’Administració. 

e) Nomenament del Gerent de la Societat. 

f) Fixació de les retribucions dels membres del Consell d’Administració, del 

Conseller Delegat i del Gerent. 

g) Emissió d’obligacions. 

h) Augment o reducció del capital social. 

i) Alteració de la participació directa o indirecta de l’Ajuntament de Reus en el 

conjunt del capital social. 

j) Alteració de la proporcionalitat entre el número d’accions i de vots. 

k) Transformació, fusió, escissió o dissolució de la Societat. 

l) Aprovar els comptes anuals i l’informe de gestió de l’exercici anterior. 
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m) Participació en els procediments de contractació de serveis públics iniciats 

per altres ens públics. 

n) L’increment i/o reducció de la plantilla de treballadors de la Societat. 

o) L’establiment de qualsevol càrrega, gravamen, dret real i/o de garantia 

sobre el actius, béns i/o drets de la Societat. 

p) Constitució de societats o participació en societats ja constituïdes. 

q) Promoure la declaració de concurs voluntari de la Societat. 

 

El acords, un cop aprovats i aprovada l'acta, seran immediatament executius.  

 

Tots els membres, fins i tot els dissidents i els no assistents a la reunió, queden 

sotmesos als acords de la Junta General. Tanmateix, queda preservat el dret 

d’impugnació establert en el Text Refós de la Llei de Societats de Capital.  

 

Article 11.septies.- PRESIDENT I SECRETARI.   

 

Exerciran com a President i Secretari de la Junta General els qui ho siguin del Consell 

d'Administració, respectivament o, en el seu defecte, els designats pels socis 

concurrents al començament de la reunió. 

 

Article 12.- ACTES DE LA JUNTA GENERAL.  

 

De cada reunió se n'estendrà una acta, la qual serà aprovada per la Junta a 

continuació de la sessió o, altrament, pel President de la Junta General i dos 

interventors, un en representació de la majoria i un altre en representació de la 

minoria, en el termini de 15 dies des que s'hagi dut a terme la junta.  

 

Les actes es faran constar en un Llibre d’actes degudament legalitzat, i seran signades 

pel Secretari de la Junta General o de la sessió, amb el vist-i-plau del qui hagi actuat 

com a president i, a més a més, si s’escau, pels dos interventors. 

 

 

CAPÍTOL III.- DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ  
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Article 13.- FUNCIÓ.  

 

La representació, direcció, gestió, administració i execució respecte de la Societat, 

correspon al Consell d’Administració, dins de les normes estatutàries i dels preceptes 

de la legislació mercantil, sense perjudici de les reservades legalment i estatutària a la 

Junta General. 

 

Article 14.- COMPOSICIÓ.  

 

El Consell d’Administració estarà format per un mínim de tres i un màxim de nou 

vocals, designats per la Junta General. El seu nomenament recaurà en persones 

professionalment qualificades, de les quals una serà nomenada a proposta del soci 

titular de les accions classe B. 

 

Assistiran a les sessions del Consell, amb veu però sense vot, la gerència i el 

secretari. 

 

Article 15.- PRESIDENT DEL CONSELL I VICEPRESIDENT.  

 

Presidirà el Consell d’Administració la persona designada per la Junta General. El 

Consell elegirà, en el seu cas, un vicepresident, càrrec que recaurà en algun dels seus 

membres. Les funcions del vicepresident seran les que li delegui el president i, en tot 

cas, les de substituir-lo en els casos d’absència, malaltia i altres supòsits legals. 

 

Article 16.- DELS CONSELLERS.  

 

1) Els membres del Consell estaran afectats per les incapacitats i incompatibilitats que 

per a exercir càrrec representatius es preveuen en la normativa dictada a l’efecte, bé 

de règim local o general, segons procedeixi i en especial a l’article 213 del Text Refós 

de la Llei de Societats de Capital. 

 

2) El càrrec de conseller serà renunciable, revocable o reelegible, i tindrà una duració 

de quatre anys. Els consellers quedaran subjectes en el seu nomenament, 

permanència en el càrrec, responsabilitats i actuació en general, al que disposa la 
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legislació local i societària. Els consellers podran ser remoguts per la Junta General en 

qualsevol moment, i també perdran la seva qualitat de Consellers quan deixin 

d’ostentar la condició determinant de la seva designació, sense perjudici que continuïn 

en el càrrec fins a la seva remoció per la Junta General. 

 
3) La Junta General procedirà a cobrir les vacants que es produeixin al Consell 

d’Administració. 

 
4) No obstant el que es disposa en l’anterior punt, si durant el termini pel que varen ser 

nomenats els consellers es produïssin vacants, el Consell podrà nomenar, entre les 

persones susceptibles de ser designades conseller, aquelles que hagin d’ocupar-les 

fins que es reuneixi la primera Junta General. 

 
Article 17.- FUNCIONAMENT I DELEGACIÓ DE FACULTATS.  

 

El Consell celebrarà sessió ordinària, com a mínim, una vegada al semestre, i 

extraordinària sempre que la convoqui el president o, en el seu cas, quan ho sol·licitin 

per escrit una tercera part dels consellers, sol·licitud que haurà d’incloure 

necessàriament els punts a tractar a la sessió. 

 

Les sessions seran en el domicili social o en el lloc que acordi el Consell. 

 

Les convocatòries hauran de contenir l’ordre del dia i estar en poder de cada conseller 

amb quaranta-vuit hores d’antelació a la celebració de la sessió del Consell, excepte 

quan es tracti de sessions extraordinàries urgents, que no queden subjectes a cap 

termini. 

 

El Consell d’Administració podrà nomenar d’entre els seus membres a un o més 

consellers delegats, una comissió executiva, i un o més apoderats, atorgant-los en 

cada cas les facultats legalment delegables que cregui convenients, així com limitar-les 

o revocar-les en qualsevol moment. 

 

La delegació permanent d’algunes o de totes les facultats del Consell en el conseller 

delegat i la designació del conseller que hagi d’ocupar aquest càrrec o, en el seu cas, 

el nomenament d’una comissió executiva, requerirà per la seva validesa el vot 
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favorable de 2/3 parts dels membres del Consell d’Administració, i no tindrà efectes 

fins a la seva inscripció al Registre Mercantil. 

 

En cap cas podrà ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació de 

balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta concedeixi al Consell, 

excepte que fos expressament autoritzat per ella. 

 

Article 18.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL.  

 

El Consell d’Administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la sessió, 

presents o representants per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. 

 

No obstant això, si coincideixen tots els membres del Consell i acorden per unanimitat 

dur a terme la sessió, quedarà vàlidament constituïda, encara que no hi hagi 

convocatòria prèvia. 

 

Article 19.- ACORDS.  

 

Els acords del Consell s’adoptaran per majoria de vots dels membres presents i 

representants, decidint els empats el President amb vot de qualitat. 

 

Article 20.- ACTES DEL CONSELL.  

 

Les sessions i acords del Consell constaran en un llibre d’actes, les quals seran 

firmades pel president o vicepresident d’aquesta i el secretari o vicesecretari, 

l’acreditació dels quals es realitzarà mitjançant certificacions, expedides pel secretari o 

vicesecretari amb el vistiplau del president o vicepresident. 

 

Les actes podran ser aprovades pel Consell en finalitzar la sessió, en la següent, o bé 

pel president i dos interventors que designi el Consell en la mateixa sessió. Quan 

l’aprovació de l’acta no es faci al final de la sessió, es consignarà en ella la data i el 

sistema d’aprovació. 

 

Article 21.- FACULTATS.  
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El Consell d’Administració podrà realitzar tots els actes que estiguin compresos dins de 

l’objecte social, així com tots aquells que no estiguin expressament reservats per Llei o 

per aquests estatuts a la Junta General. 

 

 

TÍTOL IV 

DEL PRESIDENT DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ.  

 

Article 22.- FACULTATS DEL PRESIDENT I VICEPRESIDEN T. 

 

Són facultats del President: 

 

a) Convocar el Consell i la Junta General. 

 

b) Elaborar l’ordre del dia dels assumptes que s’han de tractar en cada sessió. 

 

c) Presidir i dirigir les deliberacions i votacions, decidint els empats amb el seu vot 

de qualitat. 

 

d) Preparar junt amb el gerent i secretari les propostes, memòries, comptes i 

inventaris que hagin d’ésser presentats al Consell. 

 

e) Ordenar l’execució dels acords adoptats pels òrgans de la Societat. 

 

Les funcions del vicepresident seran les que li delegui el president, i en tot cas les de 

substituir-lo en casos de malaltia, absència i altres supòsits legals. 

 

TÍTOL V 

DE LA GERÈNCIA.  

 

Article 23.- FUNCIONS DE LA GERÈNCIA.  
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Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Societat, seran 

funcions de la Gerència: 

 

a) Executar i fer complir els acords del Consell. 

 

b) Dirigir i inspeccionar els serveis i activitats de la societat. 

 
c) La direcció directa i immediata de tot el personal al servei de la Societat. 

 
d) Organitzar, dirigir, vigilar i distribuir el treball entre el personal de la societat, 

intervenir en els serveis i vetllar que aquests es prestin de conformitat a la 

normativa aplicable. 

 
e) Adoptar totes les determinacions necessàries per al millor funcionament dels 

serveis, proposar al Consell l’adopció de tots aquells acords que siguin precisos 

per a l’acompliment de les finalitats socials. 

 
f) Assistir a les sessions del Consell amb veu però sense vot i informar sobre els 

assumptes que es tractin en cada ocasió. 

 
g) Comunicar a l’Ajuntament les infraccions que facin els usuaris del servei, a fi de 

la instrucció de l’expedient sancionador. 

 
h) Les altres que el Consell d’Administració o el conseller delegat li confereixin. 

 
 

TÍTOL VI 

DEL SECRETARI.  

 

Article 24.- SECRETARI I VICESECRETARI.  

 

El secretari del Consell d’Administració serà nomenat per la Junta General. El Consell 

d’Administració podrà nomenar, si s’escau, un vicesecretari que substituirà al secretari 

en cas d’absència o malaltia i l’assistirà en els casos que es determinin. Ambdós 

càrrecs podran recaure en persones alienes al Consell. 
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El secretari, o en el seu cas el vicesecretari quan el substitueixi per impossibilitat 

d’assistència a les reunions, tindrà les funcions següents: 

 

a) Assistir a les sessions del Consell d’Administració, informant dels assumptes a 

tractar, aixecant acta que signarà amb el president, estesa en el llibre d’actes 

corresponent. 

 

b) Expedir les certificacions que siguin precises dels acords dels òrgans col·legiats 

de la Societat. 

 

c) Assessorar jurídicament els òrgans societaris en cas que la persona nomenada 

sigui llicenciada en dret. 

 

El vicesecretari assistirà a les sessions del Consell junt amb el secretari. 

 

 

TÍTOL VII 

DE L’EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS.  

 

Article 25.- EXERCICI SOCIAL.  

 

L’exercici econòmic començarà el primer dia de gener i finalitzarà el trenta-un de 

desembre de cada any. 

 

Per excepció, el primer exercici va començar el dia de l’atorgament de l’escriptura 

fundacional i va finalitzar l’últim dia del mateix any natural. 

 

Article 26.- COMPTABILITAT I RÈGIM DE CONTRACTACIÓ.  

 

La Societat haurà de portar, de conformitat amb el que es disposa en el Codi de 

Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l’activitat de la seva Empresa, que 

permeti un seguiment cronològic de les operacions, així com l’elaboració d’inventaris i 

balanços. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil 

corresponent al lloc del domicili social.  
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Article 27.- DELS COMPTES ANUALS.  

 

El Consell d’Administració està obligat a formular dins del termini màxim de tres mesos 

a comptar des del tancament de l’exercici social, els comptes anuals, l’informe de 

gestió i la proposta d’aplicació del resultat. Aquests documents, que formen una unitat, 

hauran d’ésser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 

situació financera i dels resultats de la societat de conformitat amb el que estableix el 

Text Refós de la Llei de Societats de Capital i el Codi de Comerç i hauran d’estar 

signats per tots els administradors. 

 

Article 28.- DIPÒSIT DELS COMPTES.  

 

Dins del mes següent a l’aprovació dels comptes anuals, es presentaran, juntament 

amb l’oportuna certificació acreditativa d’aquesta aprovació i aplicació del resultat, per 

al seu dipòsit en el Registre Mercantil en la forma que determina la Llei. 

 

Article 29.- APLICACIÓ DEL RESULTAT.  

 

Dels beneficis obtinguts en cada exercici, una vegada coberta la dotació per a reserva 

legal i altres atencions legalment establertes, la Junta General podrà aplicar el 

diferencial resultant a reserva voluntària, fons de previsió per a inversions i qualsevol 

altra atenció legalment permesa. 

 

 

TÍTOL VIII 

DE LA DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT.  

 

Article 30.- CAUSES DE DISSOLUCIÓ.  

 

A més de les causes establertes al Text Refós de la Llei de Societats de Capital i altres 

disposicions mercantils aplicables, la Societat es dissoldrà en els casos i supòsits 

contemplats en la normativa de Règim Local.  
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En particular, la Societat cessarà en les seves actuacions i haurà de dissoldre’s quan, 

bé pel transcurs del temps, bé per qualsevol altra causa, s’extingeixi el contracte de 

gestió del servei de cementiri de Reus i de prestació de serveis funeraris. 

 

Correspon en tot cas al Ple de l’Ajuntament decidir sobre la continuïtat i forma de 

prestació del servei. 
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ANNEX 8 – TARIFES DELS SERVEIS FUNERARIS BÀSICS  

 

 

Introducció. 
 
Per garantir el servei públic i mantenir el poder adquisitiu d’aquests tipus de 
serveis, els preus dels serveis que es consideren bàsics no podran sofrir 
augments superiors als marcats per l’IPC. 
 
1. SERVEIS FUNERARIS. 
                                                                                                              
En l’esborrany de l’Ordenança Municipal reguladora de la prestació de serveis 
funeraris en el terme municipal de Reus es fa constar en el seu artícle 2, quines 
activitats tenen la consideració d’activitat bàsica i quines altres activitats tenen 
la consideració de complementaries. 

 
Article 2 Activitat de serveis funeraris  
 
1. L'activitat dels serveis funeraris comprèn la realització de les 
funcions següents: 
 

a)  Informar i assessorar sobre el servei. 
b)  Subministrar fèretres, que tindran les característiques que 
 corresponguin segons el servei de què es tracti, i urnes cineràries 
 i de restes, si s'escau. 

 c)  Realitzar les pràctiques higièniques necessàries en el cadàver,  
  col·locar-lo en el fèretre i transportar-lo des del lloc de la defunció  
  fins al domicili mortuori, si s'escau, i fins al lloc de destinació final  
  mitjançant un vehicle de transport funerari. 
 d)  Gestionar els tràmits administratius preceptius de tot el procés fins 
  a l'enterrament o la incineració, de conformitat amb la normativa  
  aplicable, i per a la inscripció de la defunció en el Registre Civil. 

 e)  Realitzar pràctiques sanitàries en el cadàver. 
 f) Prestar el servei de tanatori, en condicions físiques adequades  
  per a  la vetlla. 

 
2. Les entitats prestadores dels serveis funeraris han d'assumir la 
gestió de les funcions a què fan referència les lletres a, b, c i d de 
l'apartat 1, i no poden condicionar-ne la prestació a la contractació 
d'activitats complementàries. També poden gestionar la resta de 
funcions establertes per l'apartat 1, i les prestacions complementàries 
següents: 
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a) Amortallar o vestir els cadàvers i el subministrament de mortalles 
 amb aquesta finalitat. 

b) Incinerar cadàvers. 
c) Organitzar l'acte social i/o religiós de l'enterrament. 
d) Subministrar rams, corones, creus, etc. realitzats amb flors i 

 plantes. 
e) Subministrar vehicles d'acompanyament, i prestar el servei de 

 vehicles de corones. 
f) Subministrar recordatoris i similars i col·locar taules i llibres de 

 signatures. 
g) Publicar esqueles i notes funeràries en la premsa, la radiodifusió 

 d'aquestes i, en general, la difusió de la defunció en qualsevol 
 medi de comunicació. 

h) En general, realitzar quantes activitats i serveis es considerin 
 propis de la tècnica i/o activitat funerària i dels hàbits socials en 
 matèria de serveis funeraris, tant actuals com futurs; el 
 subministrament dels béns accessoris i/o necessaris per a 
 procedir al sepeli i enterrament del difunt així com tots aquells 
 actes, diligències i operacions de prestació directa o per agencia, 
 propis o complementaris de l'activitat funerària. 
 

Seguint aquesta pauta i per clarificar quins són els preus que assenyala 
l’ordenança indiquem quins són els preus aprovats considerats de serveis 
bàsics (IVA exclòs): 
 

 

Codi Capítol 01 Serveis Funeraris Preu unitari Quantitat Import

10008 Servei Adult bàsic 633,27       1,00            633,27       

10024 Vestir/amortallar cadàver 66,69         1,00            66,69         

10026 Condicionament sanitari 67,36         1,00            67,36         

10130 Cotxe Furgó: recollida/domicili mortuori 112,45       1,00            112,45       

10135 Tramitació expedient 65,00         1,00            65,00         

10106 Dipòsit de cadàvers. Cada hora. Mínim 24 hores 2,01            24,00         48,24         

Total Capítol 993,01       

 
 

 

(El servei adult bàsic haurà d’incloure el subministrament d’un fèretre construït 
amb fusta, aglomerat, o altre material biodegradable autoritzat, d’un mínim de 
15 mm de gruix, sense escletxes i amb les parts unides entre si, seguint la 
normativa vigent en el moment de la prestació dels serveis). 
 
2. SERVEIS DE CEMENTIRI. 
 
El Cementiri General de Reus té la consideració de bé de domini públic. Els 
serveis que es presten als usuaris i les concessions sobre drets funeraris tenen 
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una contraprestació en forma de taxa.  Les valoracions de les taxes i els 
possibles increments de preus es fixen en l’ordenança fiscal de l’Ajuntament de 
Reus.  
 
No tindran aquesta consideració de taxes si es realitzen d’altres serveis 
complementaris, com podrien ser la venda de flors o la substitució de làpides. 
 


