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Acta (1) 2018.04.12

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA

Data: 12 d’abril de 2018
Hora: 12:15 hores
Lloc: Sala de junta de govern local, ajuntament de Torredembarra
Es reuneix la Comissió d’Estudi nomenada pel Ple de l’Ajuntament
President:

Eduard Rovira Gual, alcalde de l’Ajuntament

Vocals:

Antonio Cruz López (C’s)
Anna Magrinyà Vinyes (PDeCAT i Unió)
José García González(PSC)
Lluis Suñé Morales (ABG)
Joel Navas Fuentes(PDeCAT i Unió)
Apolònia Martinez Barrios, funcionaria de l’Ajuntament, vocal tècnica
Alba Mestres Anglés, funcionària de l’Ajuntament, vocal tècnica
Montserrat Córcoles Martí, funcionaria de l’Ajuntament, vocal tècnica i
secretària de la Comissió

Excusen la seva assistència:
Núria Gómez Granes (PP)
Rosa M. Guasch Alberni (Avui Democràcia)
Toni Sacristan Prat (CUP)

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es passa a l’examen i consideració dels assumptes
compresos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria, de data 14 de març de 2018.

Primer.- Constitució de la Comissió d’Estudi
Concorrent la majoria de membres, es dóna per constituïda la Comissió

Segon.- Estudi de l’elaboració del Reglament del servei del cementiri municipal
Per part de l’Alcalde es proposa la lectura de l’articulat del document que es va treballar a
l’any 2014 i que va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 12 de
desembre de 2014.
L’alcalde exposa de forma resumida les al·legacions presentades al text aprovat inicialment i
que no es van resoldre.
S’annexa a l’acta el resum de les al·ligacions, i s’emplaça als assistents per què facin les
aportacions que considerin escaients per tal de debatre-les en la pròxima sessió de la
comissió d’estudi.
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Essent les tretze hores, el president de la Comissió d’Estudi posa fi a la sessió, de tot el que
jo, com a secretària de la mateixa, n’aixeco aquesta acta, que s’estén en dos (2) fulls
rubricats amb la meva signatura. En dono fe.
La secretària,

Montserrat Córcoles Martí
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