
 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Secretaria 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

Assumpte: Moció sobre el procediment d’informació i participació en el 
procés del projecte dels nou servei públic de cementiri i serveis públics 
funeraris de Vilassar de Dalt (cementiri, tanatori i servei de crematori). 

En l’acte informatiu públic celebrat el passat 22 de juliol a la Sala Polivalent de 
Can Rafart, en què participaren prop de dues-centes persones, s’expressaren 
dubtes i posicions contràries fonamentalment a la posada en marxa d’un servei 
d’incineració dins el conjunt del nou projecte de serveis públics funeraris per a 
Vilassar de Dalt. Aquest projecte arrenca d’un procés administratiu i de discussió 
política institucional que es remunta al 2011.  

En el transcurs de la reunió, l’alcalde va proposar, en nom de l’equip de govern, 
que es dugués a terme un debat serè sobre les qüestions plantejades, fonamentat 
en informes tècnics, experiències pràctiques i dades contrastades per fonts 
oficials. També en el decurs de les diferents intervencions hi hagueren diverses 
veus que reclamaren l’organització d’una consulta. L’alcalde i l’equip de govern es 
van comprometre públicament a organitzar-la considerant un període previ de 
debat, com s’ha dit anteriorment.  

Paral·lelament, després de la reunió informativa de 22 de juliol, els diferents grups 
de l’oposició (CiU, CEV, PP i regidor no adscrit) estimaren oportú plantejar en 
forma de proposta de moció aquests aspectes relatius al debat i a la consulta. 
L’equip de govern (GEVD, OXV, ERC i PSC) també va presentar una proposta de 
moció sobre les mateixes qüestions. A la Comissió Informativa del 24 de juliol 
els diferents grups municipals estimaren oportú treballar una moció de 
consens.  

El contingut d’aquesta moció és, d’una banda, impulsar una comissió 
consistorial i veïnal de seguiment i control del procés del projecte de nou 
cementiri i serveis públics funeraris, amb èmfasi sobre el servei 
d’incineració, amb totes les informacions relatives i contrastades sobre el 
tema. Per aquest motiu, creiem necessari mantenir la Comissió d’Estudi creada 
per acord de Ple de 28 de juliol de 2011 en referència a aquest expedient, si bé 
modificant les seves funcions en el sentit d’efectuar el seguiment d’aquest 
projecte i aportar la màxima informació possible sobre el mateix, en especial 
sobre tots aquells aspectes relatius a les qüestions medi ambientals que se 
centren en el servei d’incineració. 

D’altra banda, aquesta moció també compromet l’Ajuntament al fet que si en el 
procés de discussió raonada i racional persisteix el desacord sobre els aspectes 
assenyalats, s’organitzarà una consulta ciutadana al conjunt dels 
vilassarencs de caràcter decisori. 
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Fonaments de dret 

- Arts. 25.2.j) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local (LRBRL). 

- Arts. 66.3.j) i 67 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  

- Art. 2 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre Serveis Funeraris. 

- Art. 31 i ss. de la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via 
de referèndum. 

- Art. 10 del Reglament de Participació Ciutadana. 

 

Proposta d’acord 

 

1. Organitzar una “Comissió de seguiment dels serveis funeraris de Vilassar 
de Dalt”, la funció de la qual sigui desenvolupar el debat amb rigor dels serveis 
públics funeraris, amb especial èmfasi a les consideracions medi ambientals del 
servei de crematori. 

2. Designar els membres que integraran la Comissió de seguiment dels 
serveis funeraris de Vilassar de Dalt, que es relacionen a continuació: 

 

President:  

L’alcalde.  

Vocals:  

- Un regidor per a cada grup municipal.  

- El regidor no adscrit.  

- Un representant de la CUP. 

- Dos representants de la plataforma Pro Vallmorena. 

- 1 representant de les empreses concessionàries del servei. 

- L’arquitecte redactor del POUM. 

- L’enginyer del Consell Comarcal del Maresme.  

- El secretari de la Corporació. 

- L’interventor de la Corporació. 

- Actuarà com a secretari/a un funcionari/a de la corporació. 

 

Podran assistir a les reunions totes aquelles persones que siguin necessàries 
atenent a la seva expertesa per assessorar a la Comissió. El debat es 
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desenvoluparà en base al rigor informatiu, conceptual i fonamentat en pràctiques 
existents. No és funció de la Comissió el fet de votar. Els tècnics municipals 
presents tenen per funció donar llum sobre els aspectes tècnics, legals i 
econòmics dels debats.  

 

3. Per a la resta de qüestions, establir que el seu règim de funcionament, amb 
excepció de la convocatòria de les sessions ordinàries, que s’efectuarà amb una 
antelació de 48 hores, serà el previst pels Consells Sectorials a l’art. 40 del 
Reglament de Participació Ciutadana i amb caràcter supletori el règim de 
funcionament del Ple de la Corporació en la legislació de règim local vigent.  

 

4. Encarregar a Secretaria i als Serveis Tècnics Municipals el fet de recollir 
tota la documentació possible sobre els efectes mediambientals i les 
normatives que regulen el servei de crematori, tant pel que fa a les emissions 
atmosfèriques com a les repercussions en el subsòl, així com cercar els 
assessoraments tècnics necessaris en totes les matèries vinculades a aquest 
tipus de temes, inclosa la informació disponible de serveis en funcionament avui 
en dia. 

 

5. Determinar que la Comissió elabori una memòria descriptiva del debat i  
de les conclusions que es sotmetrà al general coneixement a partir dels 
serveis d’informació municipals, en el període màxim de la primera quinzena 
d’octubre.  

 

6. Un cop coneguda aquesta memòria, i clausurat per totes les parts el procés de 
diàleg i treball dins de la citada Comissió, en cas de persistir el desacord, la 
Comissió tramitarà al plenari del mes d’octubre la sol·licitud de convocatòria 
d’una consulta popular dins del marc de la Llei 4/2010, de 17 de març, de 
consultes populars per via de referèndum. 

 

7. Notificar aquest acord a tots els membres de la Comissió i donar-li publicitat a 
través dels canals d’informació municipals.  

 

 

Vilassar de Dalt, 30 de juliol de 2014 

 

L’alcalde, 

 

 

Xavier Godàs Pérez 


