Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 5 de
novembre de 2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, PPC, UAM I CIU
CALAFELL PER A NOMENAR DIVERSOS ESPAIS DEL MUNICIPI

DE

Exposem:
Que hi ha diferents espais en el municipi de Calafell que no disposen de cap denominació.

Aquestes persones i la seva empremta han fet possible el Calafell que coneixem. Són
testimonis i protagonistes importants en el desenvolupament del nostre municipi, en
diversos camps i aspectes.
Es per tot això que proposem:
1. Nomenar el nou Centre Cívic del Port, com a “Centre cívic Montse Civit”
2. Nomenar la Plaça del Carrer Mallorca amb Mossèn Jaume Soler, com a “Plaça
d’Anna Ortoll”.
3. Nomenar la Plaça del Carrer Clos del Becu amb carrer Torredembarra, com a
“Plaça de Josefa Mitjans”.
4. Emprendre tots els tràmits oportuns per a col·locar la senyalística corresponent als
diferents espais i edificis.
5. Comunicar aquest acord a tots els veïns i veïnes de Calafell

Ramon Ferré i Solé
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09/11/2018 ALCALDE

La història del municipi té persones rellevants que han fet que, en molts aspectes, millorés
Calafell en diferents àmbits, entre ells , tenim noms il·lustres com Josefa Mitjans, Anna
Ortoll, Montse Civit .

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.

Alexandre Pallarès Cervilla
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08/11/2018 SECRETARI

El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres i
unanimitat aprova la moció integra per a nomenar diversos espais del municipi.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

0c1195d48929400dbbbba677b7a3569a001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

per

