AJUNTAMENT DE BERGA

MOCIÓ QUE EL GRUP MUNICIPAL D’ICV PRESENTA AL PLE
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PRP2017/478

MOCIÓ SOBRE ELS SERVEIS FUNERARIS QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
D’ICV A L’AJUNTAMENT DE BERGA
Amb la liberalització dels serveis funeraris l’any 1996, fins llavors en mans de les entitats
locals, la gestió va quedar en mans de les empreses privades que operen amb l'únic criteri
de la maximització de beneficis.
Aquest fet ha portat a que en diverses ciutats, un fet inevitable, universal, en ocasions
imprevisible inesperat com la mort, en funció de la titularitat de la gestió dels serveis, s’hagi
convertit en un autèntic negoci, amb preus desmesurats i que comparativament presenten
diferències importants respecte altres ciutats on la gestió dels serveis funeraris és pública
com Solsona o Terrassa.
En aquest sentit són diverses les iniciatives que diverses institucions han posat en marxa
al llarg dels darrers mesos amb l’objectiu d’estudiar la realitat del sector i la viabilitat de
recuperar la gestió dels serveis funeraris. La Diputació de Barcelona va aprovar el passat
mes de gener l’inici d’un estudi comparatiu a la província de Barcelona, i també el Consell
Comarcal del Bages ha constituït una comissió de serveis funeraris amb la mateixa
finalitat. Amb el mateix objectiu l’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa en breu una
empresa pública per a la gestió dels serveis funeraris de la ciutat que preveu oferir estalvis
d’entre el 30% i el 60% respecte la mitjana de preus actual.
D’altra banda, amb els anys també s’han experimentat canvis respecte les cerimònies
d’enterrament, i cada vegada són més les persones que reclamen tenir funerals civils,
sense cap caràcter religiós. Demanda i necessitat que actualment no queda coberta a la
ciutat de Berga.
És per tot això que demanem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER: L’Ajuntament de Berga expressa el seu suport i participarà activament de l’estudi
i anàlisi dels cementiris i serveis funeraris que ha iniciat la Diputació de Barcelona.
SEGON: Estudiar la possibilitat d’oferir la realització de cerimònies d’enterrament de
caràcter civil en equipaments municipals, i realitzar l’adaptació de reglament d’ús d’aquell
que es consideri més adequat per aquesta finalitat. Fer difusió d'aquesta nova possibilitat
entre tots els ciutadans i informar a Funerària Ferran.
TERCER: Fer arribar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
Joan Torres Bedman
Portaveu Grup Munipal d’ICV
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