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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 1/2018
Caràcter: extraordinari
Data: 15 de març de 2018
Horari: de 19:30 a 19:45 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- Assistents.
Magí Baltà Ventura, alcalde
Enric París Daran, 1r tinent d’alcalde
Josep Maria Remolà Anglès, 2n tinent d’alcalde
Maria Sahun Jové
Joan Pijuan Pardell
Vanesa Sans Rosich
Judit García Baltà, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari accidental
- Ordre del dia.
1.- Proposta de concessió del títol de Fill Adoptiu de Blancafort al mestre Josep Civit i Mateu.
- Desenvolupament de la sessió.
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió extraordinària i
primera convocatòria, a les 19:30 hores del dia 15 de març de 2018.
Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, el senyor alcalde obre
la sessió, passant a tractar-se els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- Proposta de concessió del títol de Fill Adoptiu de Blancafort al mestre Josep Civit i
Mateu.
El senyor alcalde, Magí Baltà i Ventura, presenta al Ple la següent proposta:
“El passat dia 23 de febrer, el mestre montblanquí Josep Civit i Mateu, després de més de disset
anys entre nosaltres, deixà d’exercir com a docent de l’escola CEIP Blancafort amb motiu de la
seva jubilació.
Durant tots aquets anys, el mestre Josep Civit, amb el seu tarannà amable i obert, ha deixat
empremta en tots els alumnes del nostre municipi que, curs rere curs, han pogut rebre la seva
formació i coneixements.
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A més de la gran professionalitat en la tasca docent, són moltes les tasques que li hem de
reconèixer, com la divulgació i coneixement de la poesia, la seva gran passió, com l’impuls de
les quinzenes culturals de l’escola, junt amb l’equip pedagògic i amb la participació de totes les
entitats del poble, així com també la creació d’un certamen literari que s’ha anat celebrant
regularment.
És per això que l’Ajuntament de Blancafort, amb el suport de l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes de l’escola del nostre poble, i acollint-se a la facultat que li es conferida pel
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
Decret 2568/86, de 28 de novembre, en reconeixement per la labor pedagògica que ha portat a
terme, adopta el següent
Acord:
- Distingir al mestre Josep Civit i Mateu amb el títol de Fill Adoptiu de Blancafort, que li serà
lliurat pel senyor alcalde el proper diumenge dia 18 de març, en acte públic d’homenatge.”
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat dels set regidors que componen el
plenari.

En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 19:45 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.
L’alcalde

El secretari accidental

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

