AG1/G108/16/07
Acta (2) 2020.01.22

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA
Data: 22 de gener de 2020
Hora: 11:30 hores
Lloc: sala de juntes, ajuntament de Torredembarra
Es reuneix la Comissió d’Estudi nomenada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 17
d’octubre de 2019
Membre
President
Vocals representants dels
grups polítics

Vocals tècnics
Assessors
Secretària

titular
Eduard Rovira Gual
Josep M. Guasch Gibert
Raúl Garcia Vicente (*)
Valeriano Pino Lara (**)
Noelia Gonzàlez Torrano
Montserrat Córcoles Martí
Apolònia Martinez Barrios
Alba Mestres Anglès
Montserrat Córcoles Martí

Càrrec
Alcalde de l’Ajuntament
del grup municipal ERC-AM

del grup municipal PSC
del grup municipal de Cs
funcionàries

(*) s’incorpora a les 12:50 hores
(**) marxa a les 12:30 hores
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 16 de gener de 2020.
Concorrent la majoria de membres, es dóna per constituïda la Comissió
Primer.- Aprovació de l’acta de la comissió del dia 28 d’octubre de 2019
Llegida l’acta pels assistents, s’acorda aprovar-la
Segon.- Estudi de l’elaboració del Reglament del servei del cementiri municipal
Per correu electronic del dia 22 de gener es va enviar als membres de la Comissió
l’esborrany de Reglament del cementiri municipal amb les aportacions de la darrera reunió
de la Comissió.
Fa ús de la paraula l’Alcalde i reprèn la revisió del text de l’esborrany on es va quedar en la
darrera reunió de la comissió.
A continuació, s’entra en l’estudi del text i es fan les aportacions que es recullen en el
document que s’annexa a la present acta.
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Vist l’avançat de l’hora, s’emplaça als membres de la comissió pel dia 3 de febrer de 2020 a
les 12:00 hores. Es farà arribar la corresponent convocatoria des de la secretaria de
l’Ajuntament.
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,
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Montserrat
Córcoles
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