
MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UN ITAT POPULAR 
CAV-POBLE ACTIU (AUP-CAV-PA) PER A LA REDACCIÓ D’UN ES ORDENANCES 
FISCALS QUE REGULIN ELS PREUS DELS SERVEIS FUNERARI S A RUBÍ 
 
 
Els serveis que actualment s’ofereixen en el tanatori de la ciutat són millorables en 
diversos aspectes, com per exemple la informació dels serveis i tarifes disponibles, la 
regulació dels preus o la millora de les instal·lacions. 
 
El mes passat, l’AUP ja vam presentar una moció sobre els serveis funeraris i 
l’ampliació del tanatori. En concret, els acords de la moció eren: 
 

1. Instar a l’equip de govern a incloure en la web municipal informació entenedora 
sobre: a) la legislació vigent en matèria de serveis funeraris i en especial dels 
drets i deures dels usuaris, b) informació de l’empresa que els ofereix a Rubí i 
els catàlegs de serveis i preus dels mateixos, tal i com estableix el contracte 
signat entre l’Ajuntament de Rubí i l’empresa Montserrat Truyols S.A. 
 

2. Instar a l’equip de govern a fer complir el contracte i que l’empresa Montserrat 
Truyols S.A. faci públics, de forma clara i entenedora, tots els serveis 
disponibles i les tarifes corresponents a la seva web i que sempre tingui 
disponibles fulletons al tanatori amb tota la informació. 
 

3. Instar a l’equip de govern a una ordenança fiscal que reguli la prestació dels 
serveis funeraris d’acord amb la normativa vigent. Aquesta ordenança fiscal 
haurà d’estar inclosa en les ordenances fiscals del 2018. 
 

4. Instar a l’equip de govern a fer un informe jurídic de la possibilitat d’obrir 
l’explotació dels serveis funeraris a altres empreses en ser l’Ajuntament qui 
assumirà l’ampliació del tanatori. L’equip de govern entregarà aquest informe a 
tots els grups municipals abans del 30 d’abril del 2017. 
 

5. Instar a l’equip de govern a redactar el projecte executiu de l’ampliació del 
tanatori durant l’any 2017 i incorporar la partida necessària als pressupostos 
del 2018 per a la seva execució. 
 

6. Instar a l’equip de govern, en el marc de la “MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ 
DEL CONTROL SOBRE ELS SERVEIS BÀSICS EXTERNALITZATS I 
L'ESTUDI DE LA SEVA MUNICIPALITZACIÓ” aprovada en el ple d’octubre de 
2015, a realitzar un informe sobre la conveniència o no de crear una empresa 
municipal que ofereixi serveis funeraris a la ciutat de Rubí en ser l’Ajuntament 
qui assumirà l’ampliació del tanatori. L’equip de govern entregarà aquest 
informe a tots els grups municipals abans del 30 d’abril del 2017. 
 

 
La moció no va prosperar per diversos motius, però el principal, segons va explicar 
l’equip de govern, era que entenien que part dels acords de la moció implicaven la 
municipalització dels serveis funeraris, procés que l’equip de govern no estava 
disposat a dur a terme. L’equip de govern també va al·legar que el monopoli dels 
serveis funeraris a la ciutat de Rubí no existeix des de l’entrada del Decret Legislatiu 
3/2010. Però l’entrada en vigor del decret no és suficient i cal executar-lo i 
materialitzar-lo per tal que sigui realment efectiu, tot impulsant una normativa municipal 
i revisant el contracte existent amb l’empresa que actualment gestiona el tanatori, un 
contracte que per altra banda encara s’està incomplint amb la no publicació de les 
tarifes al web de l’empresa. 



 
Més enllà de la conveniència o no de municipalitzar el servei, i de com ha de ser 
l’ampliació del tanatori (un altre tema pendent), creiem que hi hauria d’haver unanimitat 
de tot el ple a l’hora de regular els preus del servei actual, tal i com es fa amb 
qualsevol altra servei públic gestionat per empreses externes. 
 
Per tot això, proposem al ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Instar a l’equip de govern a fer complir el contracte  i que l’empresa Montserrat 
Truyols S.A. faci públics, de forma clara i entenedora, tots els serveis disponibles i les 
tarifes corresponents a la seva web i que sempre tingui disponibles fulletons al tanatori 
amb tota la informació. 
 
2. Instar a l’equip de govern a estudiar la viabilitat de crear una ordenança fiscal que 
reguli la prestació dels serveis funeraris d’acord amb la normativa vigent. En el cas 
que sigui possible, incloure-la en les ordenances fiscals del 2018. 
 
3. Instar a l’equip de govern a revisar l’actual contracte  que existeix amb l’empresa 
Montserrat Truyols S.A. per adaptar-lo a la normativa actual i poder fer efecti va la 
liberalització del mercat dels serveis funeraris a la ciutat de Rubí . En aquest 
sentit, l’equip de govern farà pública tota la informació de l’obertura del mercat de 
serveis funeraris, tot oferint la informació a la ciutadania que es dirigeixi al tanatori. 
Aquesta informació haurà d’estar disponible abans del 31 d’octubre del 2017. 


