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APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 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. 

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 d’aquest. 

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. 
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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 i128.2 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, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  

ACORDS: 

PRIMER.- Instar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès a estudiar vies 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 aquest ajuntament, prèvia fiscalització d’Intervenció i amb consignació als 
seus pressupostos, es comprometi a finançar, si fos necessari ,una part de la despesa 
prèviament acordada amb el Consell Comarcal per a la creació de l’esmentada empresa 
pública. 
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APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS 
MUNICIPALS DE LA AM-CUP-PA I D’ERC D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL 
REFERÈNDUM 

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat 
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte 
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi 
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar 
González, Francesc Pané i Carme Porta.  
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, 
els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el 
següent:  
 
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables 
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. 
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons 
d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures 
polítiques no el reconeguin així.  
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant 
del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la 
voluntat d’una gran majoria de la seva població.  
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un 
referèndum.  
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Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant 
un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, 
pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat 
organitzada a favor del seu dret a decidir.  
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser 
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no 
per crear-ne de nous o per agreujar els existents.  
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  
Per tot això :  
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i 
els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties 
justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat 
internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi 
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
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Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I 
ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre 
les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.  
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi 
llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de 
Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum  
 
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca d’AM-CUP-PA i 
d’ERC proposen al Ple Municipal els següents  
 
 ACORDS:  
 
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte 
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  
 
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).  
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