Maria Sanpere i Herrero, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Subirats (Alt
Penedès)
CERTIFICO: Que en la sessió ordinària celebrada pel Ple de la Corporació del 10 de maig
de 2017, es va adoptar per UNANIMITAT el següent acord, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, el redactat del qual es transcriu
literalment a continuació:
11.- Aprovar la moció per a uns Serveis Funeraris públics Comarcals, presentada per
APS-CUP.
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 complirlo. 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 grup municipal de la CUP demana al ple municipal els 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.

I perquè així consti, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau del Sr. AlcaldePresident, a Subirats, setze de maig de dos mil disset.

Vist-i-plau,
L’Alcalde-President

Maria Sanpere i Herrero, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Subirats (Alt
Penedès)
CERTIFICO: Que en la sessió ordinària celebrada pel Ple de la Corporació del 10 de maig
de 2017, es va adoptar per VUIT VOTS A FAVOR manifestats pels grups de PDeCAT i ERC,
i TRES ABSTENCIONS del grup municipal APS-CUP el següent acord, a reserva dels termes
que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, el redactat del qual es transcriu
literalment a continuació:

12.- Aprovar la moció per a declarar la capitalitat compartida a la Vegueria del
Penedès, presentada per CIU.
El passat dia 8 de Febrer del 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació
de la Llei de Vegueries de Catalunya (Llei 30/2010) per incloure la Vegueria del Penedès.
La Llei 30/2010 és la norma de desenvolupament bàsic de l’Estatut que regula la doble
naturalesa de la vegueria com a divisió territorial en què s’organitzen els serveis de la
Generalitat i com a àmbit territorial específic per a l’exercici del govern intermunicipal
de cooperació local; estableix el règim jurídic de l’òrgan de govern i administració (els
consells de vegueria), i regula la transició de les diputacions provincials als nous consells
de vegueria)
En aquesta nova Vegueria del Penedès s’han d’incloure les comarques de l’Alt Penedès,
Baix Penedès, Garraf i la major part de la comarca de l’Anoia, excepte els vuit municipis
que van manifestar la seva voluntat d’integrar-se a la Vegueria de la Catalunya Central.
El territori penedesenc es caracteritza per una estructura urbana ben articulada al
territori, on gradualment trobem una gran ciutat que fa de capital i desprès tot una xarxa
de municipis i pobles amb la que s’hi relacionen, amb major i menor intensitat, creant
unes centralitats ben definides en l’espai i en el temps. En les quatre comarques de la
Vegueria del Penedès, les capitals consolidades són El Vendrell, Igualada, Vilafranca del
Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Des del Penedès defensem la voluntat de conservar aquest model territorial basat en
l’equilibri i la cohesió, i evitar els desequilibris que provoquen les centralitats úniques que
acostumen a derivar en una manca de cohesió del conjunt del territori
Defugint del prejudici geogràfic i polític del centralisme polític, que entén que en un
territori donat només hi pot haver una única capital. I veient com la globalització i la
naturalesa dels territoris policèntrics com el Penedès, defugen d’aquesta lògica
centralista, on només s’accepta una única capital proposem acordar els següents punts
d’acord:
1) Defensar un model de capitalitat compartida a la Vegueria del Penedès, que
reconegui en igualtat de condicions i de tracte institucional les quatre capitals
comarcals de la Vegueria; El Vendrell, Igualada, Vilafranca del Penedès i
Vilanova i la Geltrú.
2) Que el futur Consell de Vegueria, representació política del territori, a cada
legislatura, programi un calendari de convocatòria d’aquest Consell de
Vegueria i que les reunions es facin itinerants entre les quatre capitals de
comarca, sense discriminació de cap d’elles.

3) Que les futures delegacions, i els futurs serveis territorials de la generalitat de
Catalunya al territori, siguin distribuïts entre les quatre capitals de comarca de
manera igualitària, tenint en compte les realitats territorials de cadascuna d’elles
intentant reconèixer la pertinència del servei territorial a la realitat de la
comarca.
Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat i més
concretament a les Conselleries de Presidència, de Vice-Presidència, de Governació
per tal de que la voluntat del territori sigui reconeguda i respectada.

I perquè així consti, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau del Sr. AlcaldePresident, a Subirats, setze de maig de dos mil disset.

Vist-i-plau,
L’Alcalde-President

