AG1/G108/16/07
Acta (2) 2018.11.08

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

Data: 8 de novembre de 2018
Hora: 11:35 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:

Núria Gómez Granés (PP)
Rosa M. Guasch Alberni (Avui Democràcia)
Anna Magrinyà Vinyes (PDeCAT i Unió)
Apolònia Martinez Barrios, funcionaria de l’Ajuntament, vocal tècnica
Alba Mestres Anglés, funcionària de l’Ajuntament, vocal tècnica
Toni Sacristan Prat (CUP)
Vicenç Ruiz Martinez, enginyer tècnic municipal
Montserrat Córcoles Martí, funcionaria de l’Ajuntament, vocal tècnica i
secretària de la Comissió

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 5 de novembre de
2018.
Primer.- Aprovació, si s’escau, l’acta de l’anterior sessió duta a terme en data 12
d’abril de 2018
Llegida pels assistents, s’acorda aprovar-la per unanimitat de les persones que hi varen
asistir.
Segon.- Estudi de l’elaboració del Reglament del servei del cementiri municipal
Per part de l’Alcalde s’exposa als assistents l’estat dels treballs de l’avantprojecte aprovat
inicialmente pel Ple municipal, exposa que es van fer al.legacions al text les quals no es van
acabar de resoldre.
En aquest moment, essent les 11:45 hores la Sra. Núria Gómez es retira de la sessió.
Continua la intervenció de l’alcalde exposant de forma sintetitzada el contingut de les
al.legacions, bàsicament feien referencia als seguents temes:
-

Títols a perpetuitat, és necessari fixar una data de finalització dels títols. Una de les
propostes que es fa és la d’aquells tituls caducats, vençuts o que siguin a perpetuitat
que es puguin renovar s’establirà un sistema de bonificacions.
D’aquesta manera l’aprovació del reglament facilitarà l’alliberament de part dels
ninxols que no es renovin, que siguin a perpetuitat i/o aquelles concessions que
hagin vençut.
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Tot i això els assistents coincideixen en la necesssitat d’ampliar el cementiri
-

Possibilitat de proceder a la recompra dels ninxols fixant un valor. En l’anterior
reglament es preveía un valor del 50% en cas d’adquisió per part de l’çAjutnament
per aquells ninxols en que els titulars no els interessa.

-

També es planteja la possibilitat de fer un “bosc de cendres” per aquelles persones
que prefereixen la incineració. Cal determinar l’emplaçament.

-

Per aquelles concessions d’una duració més curta, es proposava regular els
enterraments temporals, les concessions temporals i els nínxols de lloguer

-

Una questio complicada que es planteja és la multitularitat dels ninxols

Essent les dotze hores i vint minuts, 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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