Salut i Benestar - Altres recursos

Secció d'Enterraments. AV Sagrada Família
L'Associació de Veïns de la Sagrada Família va acordar la creació dins
l'Associació d'una Agrupació d'Enterraments, la qual tindria com a finalitat
realitzar les accions assistencials, socials i d'ajuda mútua entre els veïns del
barri en cas de produir-se la mort d'algun dels seus membres. Amb aquesta
finalitat es pretén el sentit d'amistat i ajuda mútua entre el veïnat, excloent-se
expressament de manera total o absoluta qualsevol possibilitat de lucre.

El servei contractat consta de:
- Arca recta amb vernís de fantasia, creu de fusta i creu de metall a la tapa,
nanses, inicials i tanques especials de metall
- Cotxe fúnebre nº 4
- Dos cotxes d'acompanyament
- Assistència religiosa segons costum
- Una corona de flors naturals amb dedicatòria
- 200 recordatoris i esquela mitjans de comunicació
- Certificat mèdic
- Drets de verificació de Registre Civil
- Drets de Cementiri
- Arbitris municipals
- Llençol sanitari, si és necessari
- Tramitació del servei i diligències d'enterrament
- El cost de l'estança del difunt a les capelles funeràries
- Incineració
Tramitació Post Morten (Darreres voluntats, Seg. Social i Pensió viudetat).
ES pot contractar qualsevol de les funeràries de Manresa
Si la família desitja un servei de cost superior al establert, o el servei s'ha de
realitzar fora de la ciutat de Manresa, l'Agrupació es farà càrrec com a màxim
fins el cost del servei pactat, de la diferència haurà de fer-se'n càrrec la
família del difunt.

Per a mes informació podreu adreçar-vos a l'Associació de Veïns.Normal
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Dades de contacte
Adreça:
Penedès&nbsp; S/n

Barri:
Sagrada Família

Telèfon:
938 744 544/640 071 486
Espai Web :
avsafa.blogspot.com
Correu electrònic :
avsafa@hotmail.com
Horari d'atenció al públic :
El segon i últim dijous de cada mes de 18h a 20 hores.

Agent Promotor (per a més informació)
Nom :
Associació de Veïns Sagrada Família
Adreça:
Penedès s/n
Manresa
Telèfon:
938 744 544
Horari d'atenció al públic :
Correu electrònic :
avsafa@hotmail.com

Dades complementàries
Àmbit territorial del recurs :
Municipal
Districte:
Llevant
Col·lectiu destinatari:
Ciutadania en general
Requisits:
Per ésser integrant d'aquesta Agrupació és imprescindible que la
persona que sol·liciti l'ingrés sigui soci de l'Associació de Veïns del
barri de la Sagrada Família, aboni la quota d'inscripció que en cada
moment sigui vigent i accepti de manera expressa el reglament, del qual
li serà lliurat un exemplar un cop acceptada la seva admissió. Hauran de
passar 30 dies des de la data que es faci la inscripció per saber si la
seva és acceptada. Després de la seva acceptació, i per ser beneficiari
dels serveis d'aquesta Agrupació, caldrà tenir una antiguitat mínima de
90 dies, però sí que tindran totes les obligacions que comporta el fet
d'una mort dels ja inscrits anteriorment i que siguin creditors de tots els
drets adquirits.

Preu:
A consultar

