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PROPOSTA D’ACORD 

 
 

Assumpte 

Canvi d’ubicació del nou equipament funerari de Vallmorena al polígon industrial Riera de 
Vilassar de Dalt (PP12).  
 

Relació de fets 

Un cop adjudicat, per acord de Ple de data 29 de maig de 2014 i formalitzat en data 1 de 
juliol de 2014, el contracte del nou Complex Funerari de Vilassar de Dalt, que inclou un 
cementiri, tanatori i crematori, s’ha generat un debat sobre aquest darrer servei, en 
especial, per la seva ubicació a tocar del camp de futbol.   
 
El 31 de juliol de 2014, el Ple de la corporació va aprovar per pràctica unanimitat una 
moció que contemplava la necessitat de vehicular el debat sobre els nous serveis funeraris 
projectats a Vallmorena, amb especial èmfasi a la qüestió del funcionament d’un forn de 
cremació de cadàvers humans, mitjançant una Comissió de seguiment. 
 
En data 9 d’octubre de 2014 es van iniciar els treballs de la Comissió, que es va reunir 
diverses vegades.  
 
A data d’avui, a partir de tots els treballs realitzats per la Comissió i a la vista del dissens 
especialment en la idoneïtat de l’emplaçament per la proximitat al camp de futbol del forn 
crematori, s’ha plantejat la possibilitat de canviar la ubicació de l’equipament funerari als 
terrenys propietat municipal al polígon industrial Riera de Vilassar (PP12).  
 
Aquest canvi requerirà la tramitació dels corresponents expedients, especialment la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de 
Dalt, procediments on es garantirà la informació pública per tal que es pugin presentar les 
al·legacions, reclamacions i suggeriments que els vilassarencs i vilassarenques estimin 
convenients.  
 
Vista la predisposició de l’empresa concessionària a formalitzar un mutu acord per efectuar 
aquest canvi d’emplaçament, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 

Acords  

1. Donar per finalitzats els treballs de la comissió de seguiment creada per acord de 
Ple de 31 de juliol de 2014. 
 

2. Aprovar el canvi d’ubicació de l’equipament funerari als terrenys propietat 
municipal al polígon industrial Riera de Vilassar (PP12), segons plànol adjunt. 
 

3. Encarregar als Serveis Tècnics municipals l’elaboració de la documentació 
necessària per procedir a l’execució del canvi d’emplaçament. 
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4. Encarregar un informe jurídic sobre la tramitació necessària per procedir a 

l’execució del canvi d’emplaçament. 
 

5. Notificar aquest acord als membres de la comissió de seguiment, a l’Ajuntament de 
Cabrils, i a l’empresa concessionària Complex Funerari Maresme S.L. 

 
Vilassar de Dalt, 27 de novembre de 2014  
 
L’Alcalde 
 
 
 
Xavier Godàs Pérez 


