MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) EN RELACIÓ A LA
VOLUNTAT DE PRESERVAR L'EMPRESA DE SERVEIS FUNERARIS DE L''AJUNTAMENT DE
REUS COM EMPRESA MUNICIPAL I DE SERVEI PÚBLIC
La mort, com tots els aspectes de la vida dins la societat capitalista, s'ha convertit en un producte,
i per tant, en una forma de fer diners; un exemple clar va ser la pujada del 8 al 21% d'IVA l' any
2012. A diferència d'altres, però, la mort és universal, ens afecta a totes, i per tant la seva
mercantilització és especialment greu. Tot i aquesta universalitat les normatives espanyola i
europea han obligat a liberalitzar-ne la gestió. Per tant, ens trobem amb un fet inevitable, sovint
imprevisible, que afecta totes les persones, i que s'ha deixat en mans de les empreses privades
que operen amb l'únic criteri de la maximització de beneficis.
Si parlem de Reus, fins fa un any, comptàvem amb un sol servei funerari i públic, gestionat
directament per l'empresa municipal Serveis Funeraris Reus i Baix Camp. En primer lloc, les
persones que vivim a Reus, pensàvem que en el moment de la seva creació seria una oportunitat
per aconseguir una important rebaixa de preu, i veure el tractament de la mort, com un servei i no
com un negoci perquè recuperaríem la gestió democràtica d'un servei essencial i absolutament
universal. En segon lloc, també vèiem la possibilitat d'aplicar tarifació social als enterraments i
poder arribar a oferir un servei de tothom per a tothom.
Doncs amb tot aquest esforç, es veia com una voluntat política de prioritzar el servei públic en
front els monopolis de les empreses privades en aquest sector malgrat que la llei catalana Llei
2/1997, de 3 d'abril en l'article 1 digui que aquest servei ha de ser ofert en règim de lliure
concurrència: «1. Els serveis funeraris tenen la condició de servei essencial d'interès general, el
qual pot ésser prestat per l'Administració, per empreses públiques o per empreses privades, en
règim de concurrència en tots els casos.»
Ara bé, passats els anys, ens n'adonem que ni el govern, suposadament d'esquerres i promotors
de l'entramat hòlding d'INNOVA format pel PSC-ERC-ICV ni el govern format per CIU-PP, creien
realment en la proposta. Els primers, per ser els principals culpables de servir en safata la venda
dels serves públics al capital privat i a un govern de dretes. I, aquests últims, per aprofitar la
mínima oportunitat per obrir a concurs la concessió dels serveis funeraris com excusa per poder
afrontar la difícil situació econòmica en la que estava immersa l'ajuntament de Reus i sense tenir
en compte els mateixos treballadors i treballadores dels serveis funeraris municipals que van
expressar, també públicament, la seva oposició a la privatització amb l’argument que aniria en
detriment de la qualitat del servei i es posaven en perill els seus llocs de feina.
Tot aquest escenari fa que ens remuntem a l'any 2012, però després de 4 anys, tornem a tenir la
mateixa sensació. L'actual govern, format per CIU-ERC-Ara Reus, no creu en els Serveis
Funeraris, com a servei públic per diverses raons. En primer lloc, va permetre fa poc més d'un any
que l'altre operador de serveis funeraris, Mémora, entrés a la ciutat sense cap mena d'impediment,
fins al punt que aquesta empresa pogués aprofitar la documentació que havia recollit davant la
possibilitat de comprar la funerària, feia temps, i operar a la capital del Baix Camp. En segon lloc,
quan Mémora no tenia seu a la ciutat, ja havia utilitzat les instal·lacions del tanatori municipal i un
cop instal·lada, seguia utilitzant les instal·lacions, en tots dos casos amb un preu de lloguer que
deixava entreveure una connivència entre l'ajuntament i l'empresa. En tercer lloc, malgrat que
l'empresa municipal digui que aposta perquè el ciutadà identifiqui i entengui la diferenciació del
servei públic prestat des de l’òptica pública amb els atributs propis de confiança, servei públic,
interès general i transparència, hem tingut exemples de presència poc ètica de l'operador privat

en dependències municipals tal com el mateix tanatori municipal o l'hospital, o bé, la complicitat
entre certs centres sociosanitaris i residències assistides amb l’empresa Mémora. En quart lloc,
tot just fa un mes, aquesta empresa va obrir el seu tanatori a l'edifici del Tecnoparc, propietat de
l'ajuntament de Reus i molt a prop de l'hospital. En cinquè lloc, en qüestió d'un sol any, l'empresa
privada s'ha fet amb un 10% de la quota de mercat del sector en front de Serveis Funeraris Reus i
Baix Camp, xifra que és preocupant ja que per la mateixa empresa dóna per bona. I, per últim, i no
per això menys important, ben el contrari, tenim una altra empresa municipal, SAGESSA, que a
finals d'any acabarà tenint un dèficit inassumible com a conseqüència de la situació
extremadament crítica que viu l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Tots aquests són motius
evidents perquè l'actual govern trobi, altre cop, una oportunitat per a vendre's l'empresa.

Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular proposa els següents acords:

1. Suprimir l'existència del Pla de Competitivitat actual i de la conseqüent comissió, un cop
vistos els resultats ineficients.
2. Crear un estudi per part de les gerències de Serveis Funeraris de Reus i de Reus Serveis
Municipals sobre les possibilitats i escenaris de futur de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp per
tal d'afrontar, amb previsió, qualsevol situació econòmica crítica que pugui desencadenar la
privatització d'aquest servei.
3. No acceptar cap tipus d'acord comercial i/o publicitari ni de connivència amb empreses
privades prestadores de serveis funeraris que siguin competència de la funerària municipal, per
part de l'Ajuntament ni en cap empresa municipal.
4. Remetre aquest informe als diferents grups municipals i a tots i totes les conselleres de
Reus Serveis Municipals per tal que disposin d’aquesta informació per afrontar els debats en els
consells d’administració.
5. Rebaixar les tarifes a preu de cost.
6. Traslladar tots aquests acords per a que se sotmetin a valoració del Consell d’ administració de
Reus Serveis Municipals.

