
Respostes a la ciutadania del PDECAT al Ple de 18/01/2017 

 
La senyora Sinfreu: 
 
“Hi ha la possibilitat de que hi hagi algun dia a Esplugues una funerària 
municipal, per tal d’abaratir els elevats costos que suposa l’enterrament d’un 
familiar? 
Quina opinió tenen al respecte tots els grups municipals? 
 
 
El senyor Comellas: 
 
“Des del Partit Demòcrata, agrair a la Maria Jesús Sinfreu aquesta pregunta als 
grups municipals, i subratllar que tot i compartir la finalitat, hi ha un apriorisme en la 
formulació de la pregunta, i és el fet que aquest ens municipal, o aquest ens que 
controli aquest servei, sigui estrictament municipal. Nosaltres pensem que cal 
aprendre dels millors països europeus que són de referència en aquest sentit, i en 
particular mirem l’exemple de França, on pensem que hi ha molts aspectes 
municipals, que passen a ser controlats per entitats supramunicipals per un tema 
d’eficiència de recursos. Ho explicaré d’una manera més planera, perquè tothom ho 
entengui.  

A França, quan un ajuntament de certa mida vol fer cert equipament, tipus una 
piscina municipal, un poliesportiu, una biblioteca, etcètera, l’Estat en aquell moment 
planteja quines són les necessitats reals i possibles sinèrgies amb municipis veïns, 
de tal manera que potser un dels municipis propers acaba construint, diguem-ne, 
una biblioteca, i l’altre fa un centre municipal d’esports.  

En aquest sentit, nosaltres pensem que l’estat actual de les coses, amb un govern 
metropolità, diguem-ne, en marxa, com és el que tenim amb l’AMB i amb certa 
ambició de dur a terme moltes actuacions en aspectes industrials o en aspectes de 
comerç, o molts altres àmbits, seria l’entitat que podria prendre curar d’aquest estudi, 
realment de quina és la capacitat necessària, de la viabilitat que tindria, i sense cap 
mena de dubte, que pensem que seria possible, fer una gestió pública d’aquest 
servei. Hi estem totalment a favor, però amb l’escala adequada. Nosaltres pensem, 
com he dit, i he posat l’exemple aquest francès, que seria quelcom a portar des de la 
gestió pública, recollint el sentit de la pregunta de la Maria Jesús Sinfreu, però amb 
una escala superior, no a nivell municipal, amb el que entraríem realment en una 
dinàmica de competència potser intermunicipal, sinó que pensem que la cobertura 
ha de ser comarcal, i això és aplicable a qualsevol de les comarques de Catalunya. 



Potser en el cas de Barcelona i alguna altra ciutat, efectivament, és perfectament 
plausible que una ciutat tan gran es plantegi ella sola dur-ho a terme. Nosaltres 
pensem que en el Baix Llobregat, el més lògic és dur-ho a terme a nivell, o comarcal 
o metropolità. Gràcies.” 

 


