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COMISSIÓ D’ESTUDI PER A LA REDACCIÓ -D’UN REGLAMENT DE RÈGIM
INTERN I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE OBERT CAPICUA.
A les 8 hores i 50 minuts del dia disset de desembre de dos mil vint, es reuneixen
mitjançant videoconferència i sota la presidència de la regidora delegada d’Acció
Social i presidenta de la Comissió, Sra. Margaret Rovira Guëll, els regidors i empleats
públics que a continuació es relacionen, per celebrar la sessió de la Comissió a què
han estat convocats en temps i forma:
-

Sra. Maria Gual i Figuerola, regidora (ERC)
Sra. Angélica Muñoz Mejías, regidora (PSC)
Sr. Josep Maria Calvet Boronat, regidor (JxCat)
Sra. Elena Pérez Pérez, tècnica d’integració social
Sra. Montserrat Magriñà Girol, educadora del Centre Capicua
Sra. Isabel Pros Soto, educadora del Centre Capicua

Excusa l’assistència: Sra. Noelia González Torrano, regidora (C’s)
Actua com a Secretari de la Comissió el Sr. Rafael Orihuel Iranzo, Secretari de
l’ajuntament.
Un cop comprovat que existeix el quòrum que demana l’article 112.2 del Text Refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril),
es passa a l’examen i consideració dels assumptes compresos a l’ordre del dia que
acompanya a la convocatòria del president de la Comissió, de data 10 de desembre de
2020.
1. Constitució de la Comissió d’Estudi.
Havent concorregut la majoria dels membres de la comissió d’estudi, es dona per
constituïda.
2. Estudi de la redacció d’un Reglament de règim intern i ús de les instal·lacions
del Centre Obert Capicua.
Els reunits procedeixen a la lectura del document de treball, comentant els trets
generals del document i introduint petits afegits o modificacions al text sotmès a la
consideració de la comissió.
Per part del secretari s’incorporen ja al document de treball aquestes modificacions,
donant-se la conformitat als capítols I al IV, quedant pendent per a la propera reunió,
l’estudi del capítol V (Ús de les instal·lacions del centre per part d’entitats o
associacions).
Per part de la presidenta s’anuncia que després de les festes nadalenques convocarà
un altra sessió per acabar d’estudiar el document de treball, acordant si és possible
l’avantprojecte definitiu per a elevar-lo al Ple de l’ajuntament.
Plaça del Castell, 8 43830 Torredembarra. Tel. 977640025. Fax 977644904 Nº Reg. E. L. 4315360009
secretaria@torredembarra.cat

AG1/G108/2020/08
Acta C.E. Reglament Capicua, dia 17 desembre 2020

I sense més assumptes que tractar, la presidenta posa fi a la sessió quan son les
9hores i 36 minuts, de tot el que jo, el Secretari, n’aixeco aquesta acta, que s’estén en
dos (2) fulls. En dono fe.
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