AJUNTAMENT DE LA GRANADA

MOCIÓ PER UNS SERVEIS FUNERARIS PÚBLICS COMARCALS.
Arran de la denúncia reiterada de la Síndica de Greuges de Vilafranca en què alerta de
l’augment de queixes per part de moltes usuàries i usuaris del cost que suposava la
contractació de serveis funeraris, es presenta la següent moció:
Els enterraments a la comarca de l’Alt Penedès han assolit uns preus desorbitats en
relació amb els serveis prestats, tenint en compte tant la necessitat bàsica d’aquest servei,
com la transcendència del mateix.
Si bé diverses directives europees i lleis estatals han apostat i exigit mesures per a la
liberalització de certs serveis que s’oferien des dels municipis, aquesta mesura en molts
casos no es compleix i en la majoria de vegades no en resulta un abaratiment real de
costos per a l’usuari. L'aprovació d'una directiva europea l'any 2006 per la liberalització
dels serveis i la llei de transposició del 2007, que obligava a tots els estats membres de la
UE a aplicar-la, va provocar que l'any 2010 la Generalitat aprovés un decret d'aplicació
d'aquesta directiva obligant a totes les administracions públiques a complir-lo. Tot i això, la
liberalització aplicada als serveis funeraris ha tingut molt poc recorregut, ja que molt pocs
ajuntaments han suprimit de les ordenances les restriccions que dificultaven el lliure
mercat.
En una situació on no existeixen pràcticament empreses públiques que prestin els serveis
funeraris i en un marc econòmic on l’anomenada lliure competència (o lliure mercat) no
garanteix un abaratiment del cost o una millora del servei, entenem lògic buscar
alternatives viables a aquesta situació.
Tot i que, segons el text de l’article de LRSAL referent a «cementiris i activitats funeràries»
aquest servei no es defineix com a “Servei Públic”, existeix la possibilitat de crear una
empresa publica que ofereixi i gestioni aquest servei en base als articles 86.1 i el 7.4 de la
LRBRL i 128.2 de la CE.
Atès que difícilment un municipi de la nostra comarca pot costejar unilateralment un servei
d’aquesta magnitud i aprofitant l’existència dels ens supramunicipals existents com el
Consell Comarcal del Alt Penedès, que faciliten la gestió i fan possible l’existència de
serveis coordinats entre municipis optimitzant-ne els recursos.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació per unanimitat amb 5 vots d’EPM-E, 4 de CiU,1
d’ERC-AM i 1 del PSC-CP, acorda:
Primer: Instar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès perquè sol·liciti a la Diputació de
Barcelona la realització d’un estudi de viabilitat per a la creació d’una empresa pública de

serveis funeraris que doni servei a tota la comarca, en base a la legislació esmentada en el
text anterior.
Segon: Que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès es comprometi a finançar, si fos
necessari, una part de la despesa prèviament acordada amb els ajuntaments per a la
creació de l’esmentada empresa pública.

