ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE DATA 27 DE
JUNY DE 2014
Assistents:
Presidenta delegada:
JUDIT ZARAGOZA LLIRINÒS, regidora de Règim Interior.
Vocals:
JOSEP GABARRO GUIRADO, en representació del Grup Municipal de la Federació
de Convergència i Unió.
GUILLEM GENOVER RIBAS, en representació del Grup Municipal d’Entesa.
EDUARD GUERRA CASTILLO, en representació de Plataforma per Catalunya.
JOAN VILARDELL CAIXAS, en nom propi.
JOSEP CASTELLÓ REGINCÓS, en nom propi.
LLUIS MAIMI CASANOVAS, en nom propi.
CONCEPCIÓ SAURI ROS, cap de l’àrea de l’arxiu.
Actua com a secretari de la Comissió, el senyor MARIÀ VILARNAU MASSA, secretari
de l'Ajuntament de Palafrugell.
Essent les 11.00h del dia 27 de juny de 2014, es reuneixen a la Sala de Juntes, els
membres de la comissió de nomenclàtor, amb els següents punts de l’ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta anterior (7 de març de 2014).
2.- Encàrrec del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell, per fer una proposta per tal de
designar un edifici o un espai municipal com a “Núria Rivas Mascarós”.
3.- Petició del senyor Josep Salvatella Mallart perquè es consideri la possibilitat de
dedicar un carrer o plaça adients, al senyor Joan Miquel Avellí, fundador de l’empresa
“Miquel, Vincke i Meyer”.
4.- Precs i preguntes
Seguidament es passa a tractar els temes indicats:
1.- Aprovació de l’acta anterior (7 de març de 2014).
El Sr. Vilardell fa constar que hi ha un error en la delimitació de l’àmbit denominat Parc
de Vilaseca, que en l’acta es fa constar que l’espai denominat parc de Vilaseca és la
zona verda situada entre els carrers de Ronda Vila-seca i Isabel II, quan realment, es
troba situada entre la Ronda Vila-seca, el carrer de Núria i el carrer d’Isaac Albéniz.
S’acorda, per unanimitat dels assistents, modificar l’acta incloent la correcció
esmentada, i sol·licitar al Ple la modificació de l’acord adoptat en relació a la
denominació d’aquest parc.

2.- Encàrrec del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell, per fer una proposta per tal
de designar un edifici o un espai municipal com a “Núria Rivas Mascarós”.
En data 29 d’abril de 2014 el Ple de l’Ajuntament va adoptar el següent acord:
“Encarregar a la comissió del nomenclàtor que realitzi una proposta per tal de designar
un edifici o espai municipal com a “Núria Rivas Mascarós”, tenint en compte les
actuacions i polítiques municipals que va impulsar durant el període que va ser
regidora d’aquesta corporació.”
La regidora exposa que hi ha una voluntat unànime de tots els regidors de
l’Ajuntament de trobar l’espai més adequat per complir amb l’acord del Ple. També que
hi ha un pensament majoritari, que es va posar de manifest en l’acord del Consell
Escolar Municipal del passat dia 26 de maig de 2014 , que sigui l’edifici del centre
municipal d’educació el que passi a denominar-se “Centre Municipal d’Educació Núria
Rivas Mascarós”.
Amb tot, posa de manifest que l’article 12 del REGLAMENT DE CREACIÓ I
FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE CARRERS I ESPAIS
PÚBLICS DE PALAFRUGELL I DEL PROCEDIMENT PER A L’ASSIGNACIÓ DE
DENOMINACIONS DE CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DEL MUNICIPI estableix que hi
d’haver un període de 5 anys d’espera entre el decés d’una persona i la utilització del
seu nom per tal de donar denominació d’un carrer o espai públic.
Després de debatre el tema en relació a les opcions que té l’Ajuntament per complir
amb l’acord del ple i respectar les disposicions del reglament, els membres assistents,
per unanimitat, adopten el següent acord:
Proposar al Ple que, un cop transcorregut el termini de 5 anys establert a l’article 12-7
del Reglament de creació i funcionament de la comissió del nomenclàtor de carrers i
espais públics de Palafrugell i del procediment per a l’assignació de denominacions de
carrers i espais públics del municipi, es denomini el centre municipal d’educació com a
“Centre Municipal d’Educació Núria Rivas Mascarós”.
3.- Petició del senyor Josep Salvatella Mallart perquè es consideri la possibilitat
de dedicar un carrer o plaça adients, al senyor Joan Miquel Avellí, fundador de
l’empresa “Miquel, Vincke i Meyer”.
En data 23 de maig i 26 de juny de 2014 Sr. Josep Salvatella Mallart i l’associació
cultural el Pou d’en Bonet han realitzat dues propostes en què sol·liciten que es
denomini un espai del municipi com a Joan Miquel Avellí. L’associació esmentada a
més demana que l’espai dedicat a aquest personatge sigui l’actual plaça
d’Ermengarda, proposant que es rebategi amb el nom de plaça de Joan Miquel Avellí.
Els assistents debaten en relació a la proposta, posant de relleu que la plaça
d’Ermengarda es va denominar fa relativament poc temps i que hi hauria veïns
afectats per aquesta decisió. Per aquest motiu, consideren més adient buscar un espai
alternatiu per posar aquesta denominació.

El Sr. Maimí proposa que es faci una delimitació dels diferents espais públics i carrers
que estan a l’àrea d’influència de l’antiga fàbrica “Miquel, Vincke, Meyer”. I que
aquesta nova delimitació passi a denominar-se en el seu conjunt com a “Espai de Joan
Miquel Avellí”.
Debatut el tema, s’acorda, per unanimitat dels assistents, sol·licitar al Museu del Suro,
que en col·laboració amb l’Àrea de l’Arxiu i la de Cultura de l’Ajuntament, elabori una
proposta de delimitació de diferents espais per denominar al seu conglomerat com a
“Espai de Joan Miquel Avellí”.
Posteriorment es convocarà de nou la comissió per tal que validi la proposta.
4.- Precs i preguntes
El Sr. Maimi manifesta que s’ha de revisar si la placa del mirador de Joaquim Turró
(situat al far de Sant Sebastià) està correctament instal·lada, ja que l’última vegada
que hi va anar no la va veure. La regidora respon que farà arribar el prec a l’Àrea de
Serveis per tal que ho revisi.
S’aixeca la sessió essent les 12.00 h. En dono fe.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

