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Context serveis funeraris a Vilassar de Dalt

Vilassar de Dalt actualment disposa d’un servei de cementiri propietat del la parròquia –no
de l’Ajuntament- , que es presta mitjançant un conveni amb el Bisbat de Barcelona des de
novembre de 2004.

Es tracta d’un cementiri tradicional amb accés des del carrer del Camí antic de Vilassar de Dalt.
El  seu  emplaçament,  a  tocar  de  les  cases,  i  la  seva  disposició  topogràfica  fan  que  sigui
problemàtica l’ampliació del recinte i la seva capacitat, així com la construcció adjacent d’altres
equipaments funeraris moderns que cal preveure per les necessitats municipals futures.  

Per confirmar aquest supòsit: el cementiri tradicional de Vilassar de Dalt es troba en el punt
de la  seva  insuficiència  i  obsolescència.  El  nombre  de nínxols  disponibles  és  de  62,  que
atenent a la disponibilitat mitjana anual, dóna un horitzó de saturació d’entre quatre i cinc
anys. 

En aquest sentit, el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria sobre Serveis Funeraris determina
la necessitat  de garantir  un nombre mínim de sepultures,  condició que,  insistim,  el  nostre
cementiri tradicional en el futur no podrà absorbir. 

Per què?

Doncs  perquè  atenent  a  la  normativa  actual  en  matèria  de  Policia  Sanitària  Mortuòria,
l’ampliació del cementiri parroquial implicaria una ampliació mínima per a una cobertura no
inferior a 10 anys, que comportaria la construcció de 150 nínxols més, la construcció d’accessos
adaptats, sanitaris i establiments per a intervencions mèdiques. I caldria disposar de terreny
dins el mateix recinte amb una capacitat de cobertura addicional per als següents 25 anys, fet
que vol dir la conveniència de disposar d’espai per a 375 nínxols més. 

Cal considerar en tot plegat que: 1) És necessari vetllar pels futurs serveis funeraris a Vilassar;
2) La despesa per assegurar aquests serveis en un recinte amb mancances estructurals recau
en l’ajuntament, quan la propietat no és nostra, i és quelcom que en les actuals circumstàncies
no es pot prendre en consideració. Per dos motius: perquè ens calen un serveis ajustats a les
necessitats del segle XXI i l’espai actual no dóna per més; i perquè l’ajuntament no disposa
de la capacitat d’inversió que requeriria modernitzar unes estructures funeràries al punt de
l’obsolescència propietat dels bisbat. 

Per aquest motiu l’Ajuntament es va plantejar, a principis de mandat (2011), la construcció d’un
nou complex funerari. Cal constatar que els serveis funeraris són una competència municipal,
i en la què el cementiri constitueix un servei obligatori que han de prestar tots els municipis.
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És  més,  els  serveis  funeraris  tenen  la  consideració  legal  de  serveis  essencials  d’interès
general,  de manera que els  ajuntaments són els responsables de garantir-ne l’existència i
prestació per a tota la col·lectivitat local. 

Des d’aquesta perspectiva, i seguint el criteri lògic de l’evolució de les necessitats i les voluntats
socials, l’equip de govern vàrem entendre que un nou equipament havia de garantir, a banda
del tradicional servei de cementiri, els serveis de tanatori i incineració. És obvi que cada cop
més vilassarencs utilitzen els serveis d’incineració i ho fan fora de casa. Una dada a retenir:
des de l’1 de gener de 2005 fins el 30 de juny de 2014, moriren 664 persones a Vilassar de
Dalt. D’aquestes 132 varen ser incinerades, és a dir, un 20% del conjunt de defuncions de casa
nostra.

La  fórmula  de  gestió  adoptada  per  tirar  endavant  aquest  projecte  ha  estat  la  concessió
administrativa, mitjançant concurs públic, per la qual s’encarrega a l’operador privat guanyador
del concurs -que defineix el servei- la gestió del conjunt d’equipaments. Això no equival a dir
que l’Ajuntament es desentengui del control del servei. No, ha de vetllar pel seu correcte
funcionament; ha de garantir el control públic dels serveis essencials, sabent que aquests no
són a cost zero. Ningú ha enterrat ni incinerat els seus de franc. L’Ajuntament ha buscat la
fórmula  per  fer  venir  operadors  a  Vilassar  per  tal  que  invertissin  en  aquest  servei;  no  a
l’inrevés. Perquè creiem en el projecte però no tenim la capacitat d’inversió pública per oferir-
lo. 

No es ven sòl públic, tampoc en el cas de can Nolla. Són fórmules de concessió administrativa
i/o arrendament.  L’Ajuntament  controla la propietat  del  sòl.  Resultat  pel  que fa al  complex
funerari: una inversió pròxima de 4’5 milions d’euros que revertirà en un dels més moderns i
qualificats  equipaments  funeraris  del  país,  però  de  dimensions  modestes.  D’aquests,
1.248.946,07 € és el  cànon net que l’Ajuntament ingressarà,  i  amb el  qual també finança
serveis de gestió directa en una conjuntura de crisi. I en concret, també tots aquells serveis
dels  quals  disposem i  no són obligatoris  de prestar  donat que som una població inferior  a
10.000 habitants: els serveis de cultura, a banda de la biblioteca  (Teatre de la Massa, Museu
Arxiu);  d’esports  (equipaments  esportius,  serveis  d’esport  al  Pavelló  i  piscina  municipal);
d’atenció social i promoció de l’ocupació (serveis socials i formació ocupacional); educatius (llar
d’infants o centre obert, servei psicopedagògic, aules de música i dansa). Aquests són alguns
dels exemples de serveis que incumbeixen al consistori i a la ciutadania de Vilassar però que no
hi  ha  cap  llei  que  ens  obligui  a  prestar,  i  que  en  molt  bona  mesura  són  finançats  per
l’Ajuntament  de  Vilassar.  Per  què?  Doncs  perquè  el  capteniment  del  consistori  durant  tot
aquest temps és i ha estat haver de gestionar un deute municipal, producte essencialment de
situacions  complicades  de  mandats  anteriors,  sense  haver  de  tancar  barraca  i  limitar-nos
només a pagar les entitats financeres.  La nostra opció ha estat i és mantenir, tan com sigui
possible, la prestació de la majoria de serveis  d’atenció social,  cultura,  esports i educació
oferts fins a la data. 

I  50 anys de concessió dels serveis  funeraris,  sí,  però amb aquesta inversió i  el conjunt de
manteniments i modernitzacions necessàries als diferents equipaments. Acabat aquest temps,
el conjunt del complex passarà a dependre única i exclusivament de l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt. 
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El nou complex funerari com a oportunitat per a Vilassar

Els  equipaments  funeraris  integrals  són  cada  cop  més  imprescindibles  i  habituals  als
municipis.  Funcionen amb total  normalitat  i  en molts  casos se situen en zones cèntriques
(envoltades  d’habitatges  o  altres  equipaments).  Són  equipaments  necessaris  ja  que
garanteixen un servei de proximitat a les famílies en uns moments especialment difícils: eviten
que les famílies hagin de sortir del territori per poder fer la vetlla del difunt o per fer els tràmits
necessaris en aquests moments. 

El nou complex funerari de Vilassar de Dalt  és un servei públic vilassarenc que s’ubicarà al
Polígon Industrial  de Vallmorena, al  carrer  Salvador Albert  Riera,  en terrenys  de propietat
municipal lliures de càrregues. En concret, el servei d’incineració s’ubicarà dins de l’edifici del
nou tanatori, situat, al seu torn, al recinte del nou cementiri que es preveu construir en aquesta
zona. Creiem, doncs, per les seves característiques, que aquesta és una ubicació idònia per a
aquests tipus de serveis, en una zona tranquil·la, sense habitatges contigus, i que com no pot
ser d’una altra manera complirà amb la normativa legal vigent.. 

El complex funerari ocuparà una superfície d’11.137 m2, a 250 metres de la zona residencial .
Aquesta ubicació  ve donada pels següents factors:

 Necessitat de complir el Reglament de la Policia Sanitaria Mortuòria, Decret 297/1997,
de  25  de  novembre,  que  fixa  unes  distancies  dels  nous  cementiris  a  habitatges
plurifamiliars de com a mínim 250 m.

 La  necessitat  d’una superfície  mínima del  nou cementiri  per  poder garantir  l’espai 
necessari perquè aquest sigui autosuficient  d’acord amb les previsions  de  creixement 
demogràfic. Amb aquestes previsions de com a mínim 30 anys, la superfície del nou
cementiri  hauria de ser d’uns 2.500 m2.   Segons el  decret 297/1997,  tots  els  nous
cementiris han d’estar envoltats per una zona de protecció de 25 metres. Això dóna
una superfície afegida d’uns 6.500 m2 de més, produint-se un total d’uns 9.000 m2 com
a mínim.

A partir d’aquests condicionants del nou cementiri i de la seva capacitat futura, es considera
adient aquesta reserva d’equipament públics, en la zona industrial de Vilassar de Dalt, tant per
la seva mida com per la suficient separació de les zones residencials. A més, es considera una
bona ubicació pel fet d’estar situat en un carrer pla i accessible de Vilassar, i per tenir accés a
peu seguint el traçat de l’actual Camí de Mataró.

Algunes notes sobre el conjunt de serveis que s’oferiran són: Sales de vetlla; possibilitat de
cerimònies laiques; espai enjardinat; sala d’atenció a les famílies; servei d’ajuda psicològica al
dol en els casos que es requereixi; horari d’atenció continuat (tots els dies feiners de 9 a 17, i
els dissabtes, diumenges i festius, de 9 a 14); serveis d’atenció ciutadana i tràmits (amb portal
WEB i possibilitats de tràmits on line); telèfon d’atenció 365 dies l’any; pàrquing públic gratuït.
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Val a dir, a més, que el cementiri parroquial continuarà funcionant com fins ara, i que l’empresa
adjudicatària ha presentat com a millora llur voluntat de formalitzar un acord amb el Bisbat de
Barcelona per gestionar el cementiri parroquial, en funció de com s’ha gestionat fins ara. 

Sobre el servei d’incineració 

És una dada fefaent que les incineracions és una tendència a l’alça que ja supera el 30% dels
serveis funeraris a Catalunya.  Aquest augment de les incineracions es produeix pels factors
següents:

• Aixecament de la prohibició de la incineració de l’Església Catòlica des de 1963.

• La incineració és la practica més neta i menys contaminant des de el punt de vista sanitari, ja
que es produeix una destrucció total de gèrmens, virus, etc.

• El seu cost pot ser lleugerament inferior a una inhumació clàssica.

• La incineració redueix substancialment els problemes d’espai en els cementiris.

• Permet un model d’ocupació del territori amb criteris de sostenibilitat.

•  Amb aquesta  pràctica,  els  familiars  no  han  de realitzar  cap tipus  de manteniment.  I  els
columbaris requereixen un manteniment mínim.

• Culturalment, és més propera a criteris laics de pensament social.

És  necessari  considerar  que  no  hi  ha  cap  norma  que  fixi  una  distància  mínima  per  la
instal·lació de forns crematoris;  tot i que és de rigor complir  amb tota la normativa medi
ambiental, molt garantista al respecte. 

Com ja s’ha dit, el nou complex funerari de Vilassar de Dalt garantirà el compliment de totes
les  mesures  medi  ambientals  dictades  per  la  Generalitat  de Catalunya,  provinents  de les
directives  europees  –d’obligat  compliment  al  nostre  territori.  Cal  puntualitzar  que  la  no
contaminació de l’atmosfera queda garantida per la legislació vigent en aquesta qüestió i per la
innovació tecnològica constant que ha permès, entre d’altres, sanejar fins a l’òptim processos
industrials  contaminants.  L’Ajuntament  vetllarà  perquè  aquesta  normativa  se  segueixi
escrupolosament,  i,  com ja  s’ha  dit,  formalitzarà  una comissió  municipal –amb presència
veïnal- de seguiment tècnic d’aquest conjunt de garanties.

La normativa reguladora en matèria d’activitats la trobem a la Llei 20/2009, del 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA). La LPCAA estructura les activitats en
 4 annexos segons la tramitació que hauran de seguir per ser autoritzades:
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 Annex I. Activitats sotmeses a règim d’autorització ambiental. La competència és del
conseller competent en matèria de medi ambient. Aquí per exemple, trobem activitats
com les refineries de petroli i de gas (codi 1.2). Totes les activitats incloses en aquest
annex estan subjectes a declaració d’impacte ambiental  o a decisió prèvia sobre la
necessitat d’avaluació d’impacte ambiental. 

 Annex II  i  IV. Activitats sotmeses a llicència ambiental.  La competència correspon a
l’Ajuntament,  amb la  participació  del  Consell  Comarcal  que  analitza  la  suficiència  i
idoneïtat  del  projecte  d’activitat. L’Ajuntament  haurà  de  sol·licitar  els  informes
preceptius corresponents als organismes de la Generalitat que corresponguin en funció
de l’activitat. En el cas de l’activitat de crematori en un cementiri (codi 12.31) s’haurà
de  demanar  informes  a  Bombers,  Salut,  ACA,  Residus  i  Medi  Ambient  pel  control
d’emissions.

 Annex III. Activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia ambiental.  En aquest
règim, el titular de l’activitat, comunica a l’ajuntament l’inici de l’activitat i aporten la
documentació que estableix la llei. Aquí trobem els serveis funeraris (codi 12.29) que
inclouen el tanatori i cementiri (codi 12.30). No obstant, el fet que les tres activitats
(cementiri,  tanatori  i  crematori)  s’exerceixin  en  un  mateix  centre  suposa  que  la
tramitació que s’ha d’aplicar a tot  el conjunt d’activitats sigui  el  règim de l’activitat
quina tramitació sigui més restrictiva. Per tant, tot el complex funerari es sotmetrà a
la tramitació prevista per les activitats de l’annex II. 

I  també: el  forn incinerador per a difunts s’inscriu al  llibre de registres  d’emissions  de la
Generalitat  de  Catalunya i  passa  una  estricta  sèrie  de  controls  i  analítiques  d’emissions
atmosfèriques  al  llarg  de  l’any.  Les  informacions  de  què  disposem  confirmem  que  les
emissions d’un crematori  són mínimes –molt per sota dels màxims que marca la normativa
catalana, estatal i europea- i també estan molt per sota de les activitats industrials, d’altres de
serveis   (com  ara  el  transport  per  carretera),  i  fins  i  tot  per  sota  d’activitats  quotidianes
acumulades, com el propi consum generalitzat de tabac o el transport privat. Més avall teniu
una publicació  comparativa  de la  Generalitat  pel  que fa  a emissions,  que confirma aquest
extrem. 

A  banda  de  la  tecnologia  medi  ambiental  disponible,  és  necessari  aclarir  que  segons  la
normativa legal vigent  és obligatori  treure tots els elements metàl·lics  del difunt,  com ara
marcapassos  i  pròtesis,  abans de procedir  a la  incineració.  I  cal  tenir  present  que el  forn
crematori no desprèn cap tipus d’olor ni emet fums.

I per acabar, també val a dir que l’empresa adjudicatària  Complex Funerari Maresme SL està
formada per quatre empreses amb una llarga trajectòria en el món dels serveis funeraris com
són  Cabré i Junqueras,  Pompas Fúnebres de Badalona,  Elysius Europa (Àltima) i  Cementiris
Metropolitans.  En aquest sentit, diversos tanatoris  i cementiris  gestionats per les empreses
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que integren  el  complex  disposen del  certificat  mediambiental  ISO 14001-2004,  el  registre
europeu EMAS,  així  com la  certificació  de qualitat  ISO 9001-2008 i  UNE 15017.  A  Vilassar
garantirem que la gestió comporti el guany d’aquests certificats homologats internacionalment.

Publicitat i consens del nou complex funerari

El fet és que en el Ple del 29 de maig de 2014 s’acordà adjudicar el contracte de servei públic
del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt a Complex Funerari Maresme
SL.  Aquest servei inclou, efectivament, un tanatori i un crematori a banda del cementiri, i és
previst d’implantar en sòl públic al Polígon Industrial de Vallmorena. L’acord de Ple fou aprovat
per 10 vots a favor (GEVD, 3 vots; OXV, 2; ERC, 1; PSC, 1; CiU, 2; PP, 1) i 2 abstencions (CEV, 2
vots). Un grau significatiu de consens que ja es produí en el Ple de 27 de juny de 2013, en una
votació tan important com la que implicà  l’aprovació definitiva de l’establiment del servei
(amb tot el seu contingut: cementiri, tanatori i incineració), després del període d’informació
pública. Els vots favorables foren els 7 de l’equip de govern, 2 de CiU, i dues abstencions, 1 de
CEV i 1 del PP. 

Defensem la gestió realitzada perquè entenem que no només és correcta; considerem que el
projecte que tenim al damunt de la taula comportarà un salt qualitatiu en el nivell dels serveis
funeraris disponibles a Vilassar. 

Ara  bé,  volem fer  notar  que  davant  determinats  comentaris  efectuats  els  darrers  dies,  no
podem deixar de manifestar ara la nostra més rotunda PERPLEXITAT per com determinats
regidors es desentenen del fet que tenien perfecte coneixement d’un procés obert i públic,
essent-ne col·laboradors crítics en la majoria dels casos, com ha de ser; però el fet evident i
inexcusable és la composició del vot consistorial en moments clau del procés. En democràcia es
pot votar sí i es pot votar no; els diferents grups municipals poden defensar les seves posicions
de manera oberta i pública des del principi; estan en el dret de fer les seves campanyes;  si
s’està  a  l’oposició  es  pot  intentar  doblegar  el  govern  i  les  seves  decisions  cercant  les
complicitats que calguin. Tot plegat és perfectament legítim. En el cas que ens ocupa, però,
aquesta tasca de crítica contundent que ho qüestiona tot de soca-rel, s’hauria d’haver iniciat
tres anys enrere.  Aquesta hauria de ser una regla moral bàsica: ser conseqüent de manera
proporcionada a les pròpies accions; una regla moral tan útil per a la vida quotidiana com per a
la política local. 

Per tal que hi hagi un coneixement exhaustiu del procediment efectuat fins ara, la composició
del consens, i sobre el calendari previsible en el futur,  es relacionen tot seguit el calendari
d’acords efectuat i, a continuació, el que caldrà dur a terme. 
 

El procediment efectuat ha estat el següent:
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I. EXPEDIENT  DEL  PLA  ESPECIAL  PER  A  LA  CONCRECIÓ  D’USOS  I  ORDENACIÓ
VOLUMÈTRICA:

1. Aprovació inicial del Pla Especial per a la concreció d’ús i ordenació volumètrica del
nou cementiri, tanatori,  crematori  de Vilassar de Dalt (Acord de la Junta de Govern
Local de 22/09/2011).

2. Aprovació provisional del Pla Especial per a la concreció d’ús i ordenació volumètrica
del  nou  cementiri,  tanatori,  crematori  de  Vilassar  de  Dalt  (Acord  de  Ple  de
29/11/2012).

“A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per set vots a favor dels regidors 
del GEVD, OXV, ERC i PSC i sis vots en contra dels regidors de CIU, CEV i PP.”

3. Verificació  del  text  Refós  del  Pla  Especial  per  a  la  concreció  d’ús  i  ordenació
volumètrica del nou cementiri, tanatori, crematori de Vilassar de Dalt (Acord de Ple de
27/06/2013).

“L’alcalde sotmet la moció a votació, i s’aprova per majoria amb deu vots a favor dels 
regidors del GEVD, OXV, ERC, PSC, PP i  CIU.”

4. Aprovació definitiva del Pla Especial per a la concreció d’ús i ordenació volumètrica del
nou cementiri, tanatori, crematori de Vilassar de Dalt (Acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme  de  Barcelona  de  22/07/2013.  DOGC  núm.  6481,  de  16  d’octubre  de
2013).

II. EXPEDIENT PER A LA PRESTACIÓ D’AQUEST SERVEI PÚBLIC:

1. El  Ple de data  28 de juliol  de 2011 va acordar  aprovar  l’inici  de  l’expedient  per  la
prestació  d’aquest  servei  públic  i  va  designar  els  membres  de la  Comissió  d’Estudi
encarregada d’examinar i validar la documentació necessària per a l’establiment del 
servei. 

“L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb set vots a favor dels 
regidors del GEVD, OXV, ERC i PSC i sis abstencions dels regidors de CIU, CEV i PP.”

2. El Ple de data 28 de juny de 2012 va aprovar inicialment l’establiment del servei públic
de cementiri municipal i serveis funeraris (tanatori/crematori) de Vilassar de Dalt, així
com  la  documentació  que  integra  l’expedient:  la  Memòria  justificativa,  el  Projecte
d'establiment i el projecte de Reglament del servei, el Plec de clàusules d’explotació i
prescripcions tècniques, i l’avantprojecte d’obres d’aquest expedient. Al mateix temps,
es  va  acordar  sotmetre  a  informació  pública  l’expedient  i  donar  audiència  als
interessats.

“L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per set vots a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC i PSC i sis vots en contra dels regidors de CIU, CEV i PP.”
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3. El dia 12 de maig de 2011 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar
definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, i
en data  31 de maig  de 2013 va  acordar  la  seva publicació  a  l’efecte  d’executivitat
(DOGC núm. 6474 de data 7 d’octubre de 2013). 

4. El Ple de data 27 de juny de 2013 va resoldre les al·legacions presentades durant el
període d’informació pública i va aprovar definitivament l’establiment del servei i la
documentació que integra l’expedient.

“L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb nou vots a favor dels
regidors del GEVD, CIU (2), OXV, ERC i PSC  i dues abstencions dels regidors de la CEV
(1) i PP.”

III. EXPEDIENT D’OCUPACIÓ DIRECTA DELS TERRENYS:

1. El dia 10 d’octubre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment l’expedient
d’ocupació directa dels terrenys qualificats com a sistema d’equipaments comunitaris i
part del sistema viari, situats en el Pla Parcial Urbanístic de Vallmorena II, definit en el
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM); per tal de destinar-los al nou cementiri,
tanatori/crematori de Vilassar de Dalt. L’expedient es va sotmetre a informació pública.

2. El  dia 5 de desembre de 2013 la  Junta  de Govern  Local  va  aprovar  definitivament
l’expedient d’ocupació directa dels terrenys qualificats com a sistema d’equipaments
comunitaris i part de sistema viari, situats en el Pla Parcial Urbanístic de Vallmorena II,
definit en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM); per tal de destinar-los al
nou cementiri, tanatori/crematori de Vilassar de Dalt. 

3. El dia 19 de desembre de 2013 es va formalitzar l’acta d’ocupació directa dels terrenys
d’anterior referència.

4. En data 16 de gener de 2014 el Registrador de la Propietat ha inscrit l’acta d’ocupació
directa a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a títol de propietari dels terrenys. 

IV. EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS:

PRIMERA LICITACIÓ:

1. El Ple de 30 de gener de 2014 va acordar iniciar i aprovar l’expedient de contractació
per a la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar
de Dalt; i licitació del contracte.
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“L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per deu  vots a favor dels regidors del 
GEVD, CIU, OXV, ERC i PSC i tres abstencions  dels regidors de CEV i PP.”

2. El Ple de 27 de març de 2014 va declarar deserta la licitació per la contractació de la
gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt.

“L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.”

SEGONA LICITACIÓ:

1. El Ple de 27 de  març 2014 va acordar iniciar i aprovar l’expedient de contractació per a
la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt;
i licitació del contracte. 

“L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per onze vots a favor dels regidors del
GEVD, CIU, OXV, PP, ERC i PSC i dues abstencions  dels regidors de la CEV.”

2. El Ple de 29 de maig de 2014 va acordar adjudicar el contracte per a la gestió del servei
públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt a Complex Funerari
Maresme S.L.

“A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vots a a favor dels regidors 
del GEVD, OXV, ERC, PP, PSC i dos regidors de CIU  i dues abstencions dels regidors de la
CEV.”

3. El dia 1 de juliol de 2014 es va formalitzar el contracte amb Complex Funerari Maresme
S.L. 

El procediment a partir de juliol de 2014 serà el següent:

Els  passos  a  seguir  estan  sota  control  del  consistori,  i  per  tant  controlarem els  temps i  la
publicitació del procés. Es preveu el següent calendari orientatiu:

1. Principis d’agost de 2014, presentació de l’avantprojecte  (relatiu a les obres
que es faran).

2. Finals de setembre, validació de l’avantprojecte, sota criteris tècnics.
3. Finals de novembre, presentació del  projecte bàsic  (relatiu a les obres) i  el

projecte d’activitat, que inclou el funcionament de tots els serveis, també el
del crematori en particular (a dos mesos des de la validació de l’avantprojecte).

4. Tramitació d’informes garantistes, previs a l’aprovació inicial del projecte bàsic
i a la tramitació del projecte d’activitats: 

9



POSICIÓ DEL GOVERN RESPECTE DEL NOU COMPLEX FUNERARI

a) BOMBERS, per a la definició funcional de l’edifici. 
b) AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA.
c) AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.
d) AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA.
e) DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT. Direcció General de Qualitat
Ambiental, relatiu a l’activitat del crematori. 

5. Finals de febrer de 2015,  proposta d’acord d’aprovació del projecte bàsic en
Ple municipal, i posterior informació pública de 30 dies hàbils. 

6. Finals de febrer de 2015,  informació pública  de 30 dies hàbils  i  informació
veïnal de 10 dies hàbils del projecte d’activitat.

7. Finals de juny de 2015, proposta de resolució provisional de l’activitat.
8. Finals de juliol de 2015, resolució definitiva de l’activitat.
9. Finals de juliol de 2015,  aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu en

Ple municipal. Posterior inici de les obres. 

Cal fer notar diverses qüestions relatives al calendari. La primera és que el Projecte s’aprovaria
inicialment el febrer de 2015, tenint com a prerequisit  el conjunt d’informes favorables. La
segona és que en el 2015, no hi ha plens municipals ordinaris els mesos de maig i juny, donat
que hi hauran eleccions municipals. Això comporta una major lentitud del procés. I per què no
dir-ho, un element de debat significatiu més, inscrit en el procés electoral. 

Aquest  procés  es  pot  controlar  per  les  decisions  de  Ple.  Però  a  efectes  de  màxima
transparència, en el Ple ordinari de juliol de 2014 proposem aprovar una comissió consistorial
i  veïnal  de  seguiment  i  control  del  procés,  amb  totes  les  informacions  relatives  –i
contrastades- sobre el particular. Una consulta només pot ser avalada per aquest procés de
discussió previ, en la mesura que la decisió s’ha de prendre sobre la base del coneixement de
causa, de totes les causes. 

En conclusió

Finalment, com a govern que som, creiem que si construïm un equipament funerari  cal que
compti amb tots els serveis que els ciutadans de Vilassar de Dalt podem necessitar. No té
sentit que davant una tendència creixent com és la incineració (tant a les ciutats com als pobles
de  Catalunya)  descartem  la  instal·lació  d’un  sol  crematori  dins  el  complex.  L’únic  forn
incinerador projectat a Vilassar en el marc del tanatori contempla com a hipòtesi possible
una  mitjana  de  200  incineracions  anuals,  entre  demandes  vilassarenques  i  d’altres  de
l’entorn més immediat. Això equival a entre unes tres i quatre incineracions a la setmana, a
dues hores per incineració. Amb d’altres nombres:  entre 6 i 8 hores setmanals d’incineració
efectiva.  
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Considerem  que  si  el  debat  se  centra  en  els  riscos  medi  ambientals,  ha  de  ser  possible
organitzar  els  actes  imprescindibles  i  les  visites  sobre  el  terreny  necessàries per  tal  de
confirmar les garanties medi ambientals prèviament a la definició del Projecte de complex
funerari,  durant  la  definició d’aquest  projecte,  i  en la fase posterior  d’avaluacions  anuals
d’emissions. És per això que el debat produït al voltant d’aquesta qüestió ha de poder tenir
dues dimensions: a) escatir què és el que efectivament emet la incineració amb la tecnologia
medi  ambiental  disponible;  b)  quin és el  seu grau  d’incidència  comparativament  a  altres
activitats, quotidianes i industrials. L’equip de govern està disposat a parlar-ne tant com sigui
necessari  per desfer malentesos i  prejudicis.  Els membres de l’equip de govern també som
residents a Vilassar; nosaltres, les nostres famílies i els nostres fills. 
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