
HORARI D'OBERTURA DEL CEMENTER! MUNICIPAL D'ALGAIDA
A l'estiu: de dilluns a diumenge, de les 9.00 hores a les 20.00 hores

A l'hivern: de dilluns a diumenge, de les 9.00 hores a les 18.00 hores
• • •

TELÈFON DE CONTACTE
Si voleu contactar amb els fossers municipals,

podreu trobar-los de dimarts a divendres de les 09.00 a les 12.00 h
al Cementeri municipal d'Algaida o bé, podeu telefonar al 659 140 296

Enquesta de necessitat
d'unitats enterrament

Atès que hem rebut diverses sol·licituds
d'informació sobre la possibilitat d'ampliar
els cementiris municipals de Pina i Randa,
us adjuntam aquest full per recaptar infor¬
mació sobre la demanda real d'unitats d'en¬
terrament als cementiris de Pina i Randa.

En el cas que hi hagi un nombre de sol-
licituds que faci possible la viabilitat de l'am¬
pliació, des de l'Ajuntament iniciarem els
tràmits oportuns per dur-les a bon termini. Portalprincipal del cementeri de Pina

SOL·LICITUD
Us pregam que la retalleu i la faceu arribar a les Oficines municipals de la Casa de la Vila.

El Sr/La Sra , amb DNI ^

i domicili al carrer, núm de (població)
i número de telèfon

COMPAREIX I EXPOSA,
Que estic interessat/a en adquirir una unitat d'enterrament d'una futura ampliació del:

Ocementlri Municipal de Randa d Cementiri Municipal de Pina

Data: . d de 2010

inFORmacio
municipaL oe
L'AJunramenr
D'ALcaioa

AJUNTAMENT DALGAIDA
Ofidnes municipals de la Casa de la i^ila

C/ del Rei, 6. 07ZI0 Algaida
Tel.: 971 iz $0 76 j||{ Fax: 971 iz 50 44 Ajuntament d'Ai.gaida

www.ajalgaicla.net | | | | ajuntament0)ajalgaida.net

full
Cementiris municipals d'Algaida, Pina i Randa
Benvolgudes veïnes,
Benvolguts veïns.
Us presentam un nou Full d'informació municipal per informar-vos de les millores

que hem realitzat entorn a un servei bàsic del nostre municipi, com és el dels Cemen-
teris municipals dels pobles d'Algaida, Pina i Randa.

Amb aquestes accions hem volgut donar resposta a les reclamacions històriques
dels nostre veïns. Aquestes actuacions de millora responen a la voluntat d'adequar les
instal·lacions funeràries a les necessitats actuab i facilitar-ne l'ús, amb la voluntat
d'evitar molèsties i despeses innecessàries als nostres ciutadans.

Atentament,
Francesc Miralles Mascaró

BATLE D'ALGAIDA

©FULL D'inFOitmació municipaLoe L'uunTamenT o'ALcaioa
NÚm. 07 • octubre 2010

Fosser municipal,
enterraments,
manteniment i neteja

El passat dia Ir de juliol, l'Ajunta¬
ment d'Algaida va contractar l'em¬
presa LLAR D'ESTELS, SL per realitzar
les tasques de gestió dels Cementeris
municipals d'Algaida, Pina i Randa.

Aquesta empresa és la responsa¬
ble de l'organització i la realització
de les vetlles dels difunts (qualsevol
hora i dia) als Cementeris munici¬

pals, així com de la preparació del
tanatori i de l'assistència als fami¬
liars. Igualment, són els únics auto¬
ritzats per realitzar inhumacions i
exhumacions als Cementeris muni¬

cipals d'Algaida, Pina i Randa. A més
d'aquestes tasques, també s'encarre¬
guen de l'obertura i el tancament de
l'accés als cementeris.

Complementàriament a les tas¬
ques de fosser, LLAR D'ESTELS tam¬
bé s'encarreguen del manteniment
de les zones enjardinades, arbres i



Les obres que es realitzen al Cementerí
d'Algaida consisteixen en la reforma de les

I sales de vetlla del tanatori i en la supressió
de les barreres arquitectòniques dels

accessos. Així mateix, dia ir de novembre
finalitzaran les obres d'ampliació de la

primera fase.

edificis dels cementeris i de la neteja
de les tombes col·lectives, tanatoris,
banys, espais oberts, retirada de flors
seques dels nínxols i tombes, etc. Així
mateix, realitzaran dues plantacions
de flors a les zones enjardinades.

Sala de vetlles
i túmuls refrigeradors

El passat mes de juny, l'Ajuntament
va contractar amb l'empresa cons¬
tructora algaidina CONSTRUCCIONES
TROBAT ALGAIDA, SL l'obra de refor¬
ma del tanatori del Cementiri munici¬

pal d'Algaida.

Aquesta obra té un pressupost
de 70.993,71 € i està finançada en un
100% pel Govern de l'Estat a càrrec del
Fondo Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local.

Les obres de reforma consisteixen
en la supressió de les barreres arqui¬
tectòniques d'accés i en el condiciona¬
ment de les sales de vetlles. El proper
dia Ir de novembre podreu visitar les
obres acabades.

Amb aquesta inversió, conjunta¬
ment amb els dos túmuls refrigera¬
dors, disposarem d'un espai en con¬
dicions per realitzar les vetlles dels
nostres difunts i així evitar l'ús dels
tanatoris de Palma, que suposen un
cost molt elevat per a les famílies dels
difunts.

Actualment s'està duent a terme la

segona i darrerafase de les obres
de construcció de l'aparcament del

Cementeri municipal de Randa. Amb
aquest espai d'estacionament s'evitarà

el perill d'aparcar els vehicles a la
vorera de la carretera.

Ampliació del Cementiri
municipal d'Algaida

També el proper Ir de novembre
finalitzaran les obres de la prime¬
ra fase de l'ampliació del Cementiri

Si estau interessats en adquirir
Drets Funeraris, us podeu adreçar a
les Oficines municipals de la Casa de
la Vila per demanar una cita i esco¬
llir les unitats d'enterrament.

Els preus són els següents:

capelles
8 unitats

d enterrament + ossera

25.850,00 €

tombes
soterrades

6 unitats
d enterrament + ossera

12.210,00 €

nínxols
individuals

1.870,00 €

El cànon es satisfarà íntegrament en
el moment de la signatura del contrac¬
te i expedició del Títol de concessió.

Per a la concessió de Drets Funera¬
ris tendrán prioritat els veïns i natu¬
rals del municipi sobre les altres per¬
sones sol·licitants.

Aparcament del
Cementiri municipal
de Randa

Ens aquests moments s'està desen¬
volupant la segona i definitiva fase de
les obres de construcció de l'aparca¬
ment del Cementiri de Randa.

Amb la creació d'aquest espai es
disposarà d'un aparcament per als
vehicles dels usuaris del cementiri i
evitarem els perills d'estacionar a les
voreres de la carretera.

Aquesta obra té un pressupost de
72.472,80 € i està finançada en un
100% pel Govern de l'Estat a càrrec
del Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.


