
COMUNICAT DEL GOVERN SOBRE ELS SERVEIS FUNERARIS DE 

VILASSAR 

 

EL PROJECTE I LES SEVES RAONS 

 

El Ple del 29 de maig de 2014 s’acordà el contracte de servei públic del cementiri municipal i 

serveis funeraris de Vilassar de Dalt a Complex Funerari del Maresme SL. L’acord de Ple fou 

aprovat per 10 vots a favor: els 7 de l’equip de govern (GEVD, OXV, ERC, PSC), més 2 de CiU i 

1 del PP, mentre que la CEV, amb dos vots, s’abstingué.  

El conjunt de serveis que aquest contracte especificava eren el propi de cementiri, el 

tanatori, i el servei d’incineració. L’acord d’adjudicació fou l’etapa final d’un conjunt de 

tràmits administratius, definició del servei i licitacions (dues). La informació en tots els grups 

municipals estava plenament disponible. També els períodes d’informació pública que el 

tràmit administratiu comporta.  

En un primer moment, els nous serveis funeraris s’havien de construir al Polígon Industrial de 

Vallmorena, al carrer Salvador Albert i Riera, en terrenys de propietat municipal lliures de 

càrregues.  

Aquest projecte estava en el full de ruta municipal des de 2009. En un primer període es 

plantejava com un servei mancomunat amb d’altres municipis, en la mesura que diverses 

poblacions del voltant tenen problemes a curt i mitjà termini de saturació dels seus propis 

equipaments. Vilassar de Dalt comparteix aquest problema amb aquestes poblacions. 

Finalment, la mancomunació no fou possible en la mesura que els municipis veïns han intentat, 

sense massa èxit, resoldre les seves pròpies mancances. En qualsevol cas, el supòsit de la 

mancomunació, aspecte considerat per diversos grups municipals vilassarencs, és un debat 

mort.  

Amb els nous serveis funeraris municipals el govern actual pretenia cobrir dos objectius: 1) 

D’una banda, a mitjà i llarg termini disposar d’una infraestructura moderna que permetés 

superar la previsible saturació i necessitat de remodelació del cementiri parroquial, 

cementiri, aquest, de caràcter històric i propietat del bisbat; 2) La fórmula de la concessió 

administrativa ens permetia garantir una inversió que després del període de concessió (50 

anys) revertiria íntegrament a l’Ajuntament, essent llavors plenament propietari d’un 

equipament funerari. La fórmula de la concessió administrativa no equival a desentendre’s de 

la gestió, ni de la política de l’empresa; el control sobre l’activitat de l’empresa concessionària 

és una obligació pública reglada.  

Entremig d’aquest procés, amb l’adjudicació del contracte l’ajuntament de Vilassar passava a 

ingressar, en forma de cànon, 1.248.946 €. D’aquesta quantitat, un cop formalitzat el 

contracte, l’Ajuntament ingressà 735.000 € de manera avançada, la resta quedava pendent de 

cobrar amb la materialització del projecte. Aquests ingressos s’empren de la següent manera: 



el 20’44% en despesa corrent; el 28,96% en inversions al municipi; 50,6% en amortització de 

passius. Dit d’una altra manera, la meitat d’aquesta quantitat s’empra en garantir el 

funcionament i la prestació de serveis públics de l’Ajuntament, mentre que l’altra meitat es 

dedica a la reducció del deute municipal.  

 

LA DISCUSSIÓ PÚBLICA SOBRE EL PROJECTE 

Coneguda l’adjudicació del contracte i, en conseqüència, l’etapa final en la materialització del 

projecte de nous serveis funeraris, s’organitza l’autodenominada Plataforma ProVallmorena, 

la qual protagonitza en un primer període les crítiques al projecte. El 22 de juliol de 2014 es 

convoca una reunió informativa amb els veïns a la Sala Polivalent de Can Rafart, amb una 

assistència de més de 130 persones. La clau del conflicte se centra en el servei d’incineració 

projectat, o crematori. Davant d’això s’acorda per pràctica unanimitat, en el Ple de 31 juliol de 

2014, organitzar una Comissió municipal de seguiment dels nous serveis funeraris, en què de 

manera prioritària es tractava d’escatir els riscos d’emissions d’un forn de cremació de 

cadàvers humans de baixa intesitat, i de manera complementària els elements de necessitat 

d’un nou equipament i la seva viabilitat econòmica. La Comissió estava integrada pel conjunt 

de grups municipals, tècnics municipals (secretari, enginyer, interventor, arquitecte), dos 

representants de la Plataforma Pro Vallmorena, un de la CUP, i un de l’empresa Complex 

Funerari del Maresme SL.  

Paral·lelament, amb la finalitat de donar temps al debat, l’Ajuntament aturà els tràmits 

administratius per a la implantació dels nous serveis funeraris. En conseqüència, d’aquest 

projecte només disposem de l’avantprojecte presentat per l’empresa l’1 d’agost de 2014, i que 

no ha estat tramitat. L’avantprojecte és com una mena de declaració d’intencions; no és un 

projecte en ferm ni contempla exhaustivament com haurien de funcionar el conjunt de serveis 

a prestar. Cal recordar que l’Ajuntament condiciona a determinades regles tota obra i activitat, 

i que ho fa partint del mínim que l’imposen les lleis i la normativa de la Generalitat, així com 

altres administracions superiors a la local. Però, a més, l’Ajuntament, davant d’un projecte en 

concret, pot imposar condicions de funcionament ulteriors, més severes si cal. En qualsevol 

cas, aquest extrem no ha estat fins a data d’avui necessari en la mesura que els tràmits 

administratius, com s’ha dit, no es varen continuar. 

L’Ajuntament aportà a la Comissió tota la documentació administrativa disponible, 

avantprojecte inclòs, més un estudi generalista de caràcter ambiental sobre l’activitat de 

cremació, denominat ESTUDI D’EMISSIONS FORN CREMATORI, estudide caràcter aproximatiu, 

ben documentat i articulat amb fonts oficials i contrastades que acabava amb un primer 

conjunt de recomanacions.  

És en aquest moment que en l’escenari sorgeixen les denominades Plataforma Anticrematori 

Vilassar de Dalt i Plataforma Anticrematori de Cabrils. Aquestes dues plataformes opten per 

l’estratègia de la recollida de signatures contràries al projecte en la mesura que incloïa el 

servei d’incineració. Segons varen fer arribar a Alcaldia en data 20 de gener de 2015, les 

signatures recollides són 2.599, essent  presentades davant de notaria (NOTARIS ASSOCIATS, 



Passeig de Gràcia, 118, 4ª Planta, 08008 de Barcelona). Les signatures no han estat dipositades 

a l’Ajuntament al·legant-ne una política de protecció de dades.   

La Comissió com a tal no acabà de funcionar com esperàvem. Sobre el particular poc a dir: les 

posicions estaven preses a priori, essent discutible la productivitat de la Comissió. Només 

quedava la possibilitat d’una consulta ciutadana sobre el servei de cremació de cadàvers 

projectat a l’emplaçament inicial de Vallmorena. Era l’escenari al qual ens encaminàvem el 

mes de novembre de 2014.  

En la discussió pública generada durant el mesos d’octubre i novembre podem sintetizar els 

següents 6 posicionaments o “estats d’ànim”:  

1. L’opinió contrària sense cap condició a l’activitat de la cremació de cadàvers, fins al 

punt, en alguns casos, de discutir la idoneïtat d’una consulta per resoldre aquesta 

qüestió. 

2. La discussió sobre l’emplaçament, donant a entendre que un emplaçament diferent (a 

muntanya o en l’extrem sud del Pol·lígon Industrial PP12 Riera de Vilassar), podria ser 

una opció per assegurar un major consens social. 

3. El qüestionament del model de gestió, en la mesura que algunes veus reclamaven un 

debat sobre la necessitat que tots els serveis públics siguin de gestió directa, 

particularment els bàsics (com és el cas del de cementiri).  

4. Les veus favorables al projecte que, a banda del propi govern, ha comptat amb 

persones que l’han defensat en els posicionaments públics de la xarxa. 

5. Aquelles persones que més que defensar el projecte, han insistit en discutir el caràcter 

alarmista de determinades posicions expressades en la discussió, com ara vincular 

l’activitat de la cremació humana amb les malalties dels infants o en contraure càncer. 

6. Un conjunt indeterminat però real, tot i que difícilment quantificable, de veïns i veïnes 

que mostren certa indiferència sobre la discussió generada, o bé que han mostrat el 

seu cansament sobre la qüestió. 

Aquests elements d’opinió són el alguns casos complementaris. Tanmateix, aquí només 

s’indica sintèticament el que més s’ha llegit o sentit a dir sobre l’afer. 

Davant aquest escenari, el govern optà per intentar un canvi d’ubicació, del Polígon Industrial 

de Vallmorena al Polígon Industrial PP12 Riera de Vilassar, en terrenys de propietat municipal 

situats al llindar de l’autopista C32. Amb aquest moviment intentà cercar una via per 

aproximar posicions. En el Ple de novembre de 2014 la moció que confirmava aquesta 

voluntat, fruit de la negociació amb l’empresa concessionària, fou aprovada per 10 vots a 

favor contra 1, és a dir, fou aprovada amb els vots dels membres del govern (8) més CiU (2). El 

representat del CEV es posicionà favorable a l’emplaçament pel que fa als serveis de cementiri 

i tanatori, però no en el cas de la incineració. Els propis representants de les Plataformes 

contràries al projecte varen veure en aquest pas una oportunitat en termes positius. 

El nou emplaçament requeria d’un procés llarg de tramitació urbanística i de definició del 

servei que comportava una oportunitat per treballar plegats sense trencar el contracte amb 

l’empreses adjudicatàries del servei. És important fer notar que el govern mai ha negat que no 

fos possible una consulta, i que la retirada de les mocions relatives a la convocatòria de la 



consulta (tant del govern com de CiU) en el mateix Ple s’expliquen perquè ambdues vinculaven 

la consulta a un servei de cremació de cadàvers situat en un espai, el primer emplaçament, 

que la moció del canvi d’ubicació feia variar.  

Setmanes després del canvi d’ubicació són els veïns de Les Oiveres que mostren la seva 

discrepància front l’equipament. Després del Ple de novembre, les Plataformes continuen 

mostrant discrepància i els grups municipals a l’oposició s’hi alineen.  

Aquesta discrepància s’expressa de nou en el Ple de 28 de gener de 2015, en què els 

representants de la Plataforma Anticrematori Vilassar de Dalt i l’Associació de Veïns de les 

Oliveres presenten un text que es vol defensar com a moció, que demana, en concret: 1) que 

s’abandoni la instal·lació d’un forn de cremació de cadàvers del conjunt del projecte de serveis 

funeraris projectats; 2) que aquest plantejament impliqui la revocació dels acords de 29 de 

maig de 2014, d’adjudicació del servei, en la mesura que del projecte s’hauria d’excloure el 

forn crematori; 3) subsidiàriament, en no ser acceptada la revocació proposada en el punt 2, 

convocar una consulta per després de les eleccions municipals del 24 de maig, i 

independentment del resultat de les mateixes. Per la seva banda, el govern emet una 

declaració en què, en primera instància, es compromet a condicionar l’activitat de cremació a 

l’existència de legislació específica. El govern vota en contra d’aquesta moció (8) i hi voten a 

favor CiU (2), CEV (1), i el PP (1). 

 

RECUPEREM EL CONSENS SOCIAL 

En tot aquest procés s’ha dit de tot, a vegades massa de tot. Faci més o menys gràcia, en 

termes socials –no només en el cas de Vilassar- hi ha qüestions que cal afrontar. Una, sens 

dubte, és de quina manera combinar el que seran a la llarga serveis demandats cada vegada 

més, amb la possibilitat que aquests serveis estiguin a l’abast de tothom en termes 

d’accessibilitat física i econòmica, i amb les garanties medi ambientals que els controls 

tecnològics poden proporcionar en determinades emissions. En qualsevol cas, aquest debat 

transcendeix les fronteres de Vilassar. Però és real. Ho és, per exemple, en la mesura que 

diverses persones que s’han anat posicionant en contra o a favor del crematori de Vilassar, 

tenien un element en comú que sovint ha passat desapercebut: la mateixa decisió d’ésser 

incinerats en el seu propi traspàs.  

Com a govern assumim l’autocrítica necessària de no haver previst el potencial de 

conflictivitat que podria generar un equipament d’aquesta mena; també assumim el fet que 

ens hauríem d’haver explicat millor i que determinades decisions vinculades a serveis bàsics 

transcendentals per a la comunitat hauran de ser en endavant, governi qui governi, matèria 

consultable directament a la ciutadania. Ara bé, amb les següents reflexions prèvies: 

La primera, que un govern ha de poder ser propositiu i no escudar-se per sistema rere les 

consultes; governar comporta defensar un projecte de manera íntegra coma element 

necessari per a qualsevol consulta productiva. Si no, el debat és eteri, es desenvolupa en 

abstracte i no sobre concret. 



La segona és que el debat ha de ser constructiu per a poder forjar la pròpia posició personal. 

Aquesta constructivitat no equival a assentir sobre el què es proposa, sinó que implica que les 

diferents posicions poden deliberar amb raons, dades i arguments, fins al punt que a la llum de 

la discussió poden variar les posicions assumides a priori.  

La tercera és que una consulta que comprengui tot el municipi ha de poder ser exemplar pel 

que fa a la mobilització del ciutadans per a anar a votar i decidir. Les consultes que no 

comprenguin un nivell de participació d’un percentatge suficient del cens adoleixen de 

legitimitat democràtica i poden desencadenar decisions qüestionables. El Reglament de 

Participació que unànimement s’aprovà en el Ple Municipal de desembre de 2012 marca un 

llindar de participació del 40% del padró de ciutadans majors de 16 anys per tal que una 

decisió col·lectiva sigui vinculant. 

Finalment, un govern ha de governar i escoltar. Aquest govern ho ha fet. I prendre decisions 

no és matèria fàcil. Molt menys quan la situació econòmico-financera municipal implica una 

gestió amb urgències a diari.  

Arribats a aquest punt, l’objectiu és recuperar el consens social. Per aquest motiu, en data de 

25 de febrer de 2015, l’Alcalde ha signat un conveni de resolució per mutu acord  amb les 

empreses adjudicatàries –empreses catalanes vinculades al territori- del conjunt dels serveis 

funeraris projectats. En altres paraules, el que s’ha signat és la retirada íntegra del projecte. 

Això passa pel retorn a les empreses del cànon anticipat amb les correccions necessàries pel 

que fa al temps transcurregut entre l’ingrés d’aquest cànon i el moment actual.  

Aquest govern ha trobat la manera de fer-ho sense que això comporti cap retallada en la 

prestació dels serveis públics: mitjançant l’anticipació de part del cànon relatiu al complex 

comercial, esportiu i hoteler de Can Nolla que aquest mateix govern va materialitzar. 

Finalment, Vilassar caldrà que contempli les seves necessitats pel que fa a la gestió de la mort, 

servei bàsic que el municipi ha de prestar. Sobre aquesta qüestió, el govern tornarà a reclamar 

a l’església la propietat del cementiri parroquial, com ja va fer ara fa tres anys. I és de rebut 

fer-ho perquè Vilassar necessita de l’equipament, del seu cementiri. Aquest equipament ha de 

ser municipal; en la mesura que ho sigui, invertir-hi diner públic per a la seva reforma o 

arranjament serà plenament justificable.  

 

 

 

 


