Acta de la comissió del nomeclàtor
Identificació
Títol: Comissió del Nomenclàtor 26/07/2018
Número: 1/2018 de Actes de la Comissió del Nomenclàtor
Dia: 26/07/2018
Hora d’inici: 13.00h
Hora de fi: 13.30h
Lloc: Sala de plens
Caràcter: ordinari
Assistents
Josep Piferrer, president
Juli Fernández
Josep Castelló
Guillem Genover
Concepció Saurí
Lluís Maimí
Maria Teresa Frigola
Marià Vilarnau, secretari
Desenvolupament de la sessió
A la de la Casa Consistorial es reuneix la comissió del nomenclàtor per fer sessió ordinària el dia
i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament.
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser iniciada la
sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part, es passa a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia.
- Designació d’un espai com a Núria Rivas Mascarós
El Sr. Guillem Genover exposa que en un acord de la comissió del nomenclàtor de l’any 2014 es
va acordar que l’edifici del centre municipal d’educació, un cop hagués 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. Donat que el Ple del mes de juny va
aprovar definitivament la modificació del reglament per reduir aquest termini a 4 anys, i que el
decés de la Núria Rivas es va produir l’any 2014, proposa que en el proper Ple es faci efectiu
l’acord de la comissió del nomenclàtor.
L’alcalde diu que l’equip de govern també havia plantejat l’opció de la plaça de davant del CME.
El Sr. Juli Fernández exposa que la opció del PSC també passaria per prioritzar la sala d’actes del
CME, o un espai interior d’un edifici.

Comissió del Nomenclàtor 26/07/2018

C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

El Sr. Guillem Genover que no és contrari al canvi però caldria parlar amb les persones que en el
seu moment varen promoure aquesta designació per veure què els semblen aquests canvis.
Demana un temps per parlar aquesta proposta.
El Sr. Josep Castelló manifesta que és un tema sensible però per la seva part no hi hauria
inconvenient, i que li sembla bé parlar primer amb els promotors.
El Sr. Maimí manifesta que en la seva opinió donar la denominació a tot l’edifici del CME li sembla
el més correcte. En la seva opinió, la plaça queda minça per la personalitat de la Núria Rivas.
El Sr. Vilardell es manifest en el mateix sentit.
En conseqüència, per uninamitat dels assistents, es ratifica l’acord d’aquesta comissió de 27 de
juny de 2014, pel que fa a la proposta al Ple de denominació del centre municipal d’educació:
“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”.”
Donat que s’ha modificat l’article 12-7 del Reglament, no cal esperar el termini de 5 anys que
establia l’acord i es proposa que es porti a terme la denominació en el proper Ple.
- Petició de canvi de nom de l’avinguda Espanya
Petició d’un ciutadà per canviar el nom de l’avinguda Espanya. La proposta no ve recolzada per
cap dels grups municipals, ni tampoc per cap associació, entitat o altres veïns del municipi.
La modificació del nomenclàtor, d’acord amb els antecedents d’altres propostes tractades per
aquesta comissió no resulta suficient per aprovar el canvi de nom del carrer.
- Anul·lació de la denominació de Víctor Hugo, desapareix per canvi del planejament.
Donat que ha desaparegut la previsió del planejament de construcció del carrer Víctor Hugo,
procedeix eliminar el seu nom del nomenclàtor oficial.
I sense que hi hagi més temes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual n’estenc aquesta
acta.
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