ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE DATA 7 DE
MARÇ 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.
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 9.30h del dia 7 de març 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.- Informe sobre el nomenclàtor oficial de carrers i espais públics del municipi de
Palafrugell
2.- Queixa del Sr. Javier Ciscar Segura, en representació de l’Hostalillo SA
3.- Sol•licitud de l’empresa Arquitectura Ferrés Marcó de donar denominació a unes
escales de Llafranc
4.- Retolació de paratges ( proposta provinent de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament)
5.- Sol•licitud dels veïns de Vilaseca de donar denominació a una zona del barri
6.- Sol•licitud de l’oficina de català del CPNL de donar la denominació “Salvador
Espriu” a un espai del municipi
7.- Precs i preguntes
Seguidament es passa a tractar els temes indicats:
1.- Informe sobre el nomenclàtor oficial de carrers i espais públics del municipi
de Palafrugell

La Sra. Concepció Saurí explica la tasca que s’ha fet per part del Sr. Joan Vilardell
amb la col·laboració de l’arxiu per tal de recollir la nomenclatura de tots els carrers del
municipi, la qual s’ha detallat en un document on s’inclou la denominació, origen del
nom, definició del mateix, data en el qual es va aprovar i noms anteriors.
Així mateix s’ha acompanyat d’una actualització del plànols del municipi amb totes les
denominacions correctament assenyalades. La comissió proposa que, un cop s’hagin
aprovat les actualitzacions de nomenclàtor derivades dels temes tractats en aquesta
sessió, s’aprovi per Ple el document esmentat.
2.- Queixa del Sr. Javier Ciscar Segura, en representació de l’Hostalillo SA
El Sr. Ciscar, en representació de l’Hostalillo va presentar instància l’any 2011 en la
qual es demanava que es mantingués l’adreça de l’hotel amb l’anterior denominació
del carrer Bella Vista, donat que aquesta era l’antiga adreça que tenia adjudicada.
Al·lega que el canvi d’adreça com a conseqüència del fet que s’hagi donat nom al
carrer frontal del seu hotel com a carrer Joaquim Mir, li està causant problemes amb
clients i proveïdors.
Els assistents debaten en relació a la conveniència de modificar el nom o configuració
del nomenclàtor. La denominació Joaquim Mir està aprovada des de l’any 1979,
segons consta al document del nomenclàtor informat al punt anterior. La comissió
considera que no és convenient modificar la configuració del nomenclàtor per una
afectació dels interessos particulars de l’Hotel, més si partim que és una situació
històrica i que també significaria l’establiment d’un criteri que després podria portar
perjudicis a tercers. La coherència de la configuració geogràfica del carrer Joaquim Mir
exigeix que es mantingui la situació actual i no procedeix acceptar la proposta feta pel
Sr. Ciscar.
3.- Sol•licitud de l’empresa Arquitectura Ferrés Marcó de donar denominació a
unes escales de Llafranc
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Arquitectura Ferrés Marcó de donar
denominació a les escales situades entre el carrer Xarembeco i el Camí de la Font
d’en Xecu.
La comissió debat que el nom hauria de ser una tipologia d’escales relacionat amb un
topònim vinculat a Llafranc o un estri de pesca. Es proposa el nom d’ “Escales de
Venècia”.
4.- Retolació de paratges (proposta provinent de l’àrea d’urbanisme de
l’Ajuntament)
Es presenta la proposta de l’Àrea d’Urbanisme d’aprovar el model de retolació dels
paratges. Actualment la retolació existent està desfasada i seria convenient fer un nou
disseny i modificar l’antic escut per l’actual emblema de l’Ajuntament.
S’informa favorablement el model de retolació, si bé es farà consta a la mateixa el nucli
de població sempre que es conegui el mateix ( i no únicament el nucli de Llofriu, com
es proposava inicialment).

5.- Sol•licitud dels veïns de Vila-seca de donar denominació a una zona del barri
L’associació de veïns de Vila-seca ha manifestat a les reunions veïnals l’oportunitat de
donar denominació a una zona enjardinada del barri que actualment no té nom.
Atès que aquesta zona, efectivament no té denominació, i que no afecta a les adreces
dels habitatges adjacents, la comissió informa favorablement la proposta de denominar
Parc de Vila-seca l’espai verd públic existent a l’illa entre els carrers d’Isabel II i la
ronda Vila-Seca.
6.- Sol•licitud de l’oficina de català del CPNL de donar la denominació “Salvador
Espriu” a un espai del municipi
Vista la sol·licitud efectuada pel CPNL de donar el nom de Salvador Espriu a un espai
del municipi, i atès que al costat de la plaça dedicada a Miquel Martí i Pol hi ha un parc
públic sense nom, es considera adequat denominar al parc públic situat entre el carrer
Mestre Manel Massoni i Esparragó i la plaça Miquel Martí i Pol com a “Espai de
Salvador Espriu”.
Així mateix, es fa constar existeix una retolació en aquest indret la qual identifica el
parc com a plaça de Miquel Martí i Pol. aquesta retolació està mal situada ja que, tal
com es desprèn de l’acta del ple de 30 de juny de 2004, la denominació de Miquel
Martí i Pol correspon a la rotonda i no al parc adjacent.
Es fa transcripció de l’acta del Ple del dia 30/06/2004, en la part esmentada:
Intervenció de l’alcalde: /.../ També us voldria informar, perquè no estan en l’ordre del
dia, dins d’aquest llistat, perquè són tres noms que ja estan aprovats per aquest
plenari, que són els nom de Miquel Martí i Pol, de Joan Baptista Mas i Casamada, i el
de l’11 de març de 2004, que són tres noms que ja estan aprovats per tots nosaltres,
per informar-vos dels llocs, perquè aquests sí que es varen aprovar sense determinar
el lloc exacte on anirien col·locats, i per informar-vos que la plaça de Miquel Martí i Pol
serà la primera rodona d’entrada a Palafrugell venint de Begur, és a dir, el que és la
confluència del carrer Terme amb el carrer Pompeu Fabra./.../
7.- Precs i preguntes
- Proposta de donar denominació d’espais: Es proposa denominar al parc comprès
entre el carrer Mestre Manel Massoni i Esparragó i l’avinguda del Mestre Josep Bonay
i Vidal (inclòs el passatge situat al final del parc) com a “Espai de Teresa Burcet
Vicens”. Per tal d’escollir la denominació s’ha utilitzat el document sorgit del procés
participatiu realitzat l’any 2011 i impulsat per l’Espai Dona.
- Proposta de donar denominació d’espais: Així mateix es proposa denominar al parc
situat a la confluència de l’avinguda de Pompeu Fabra i l’avinguda del Mestre Josep
Bonay i Vidal com a “Espai de Marta Mata”. Per tal d’escollir la denominació s’ha
utilitzat el document sorgit del procés participatiu realitzat l’any 2011 i impulsat per
l’Espai Dona.
- Modificació de la denominació de la rambla Perpinyà: La Sra. Judit Zaragoza exposa
que a petició del regidor Xavier Vilà es proposa modificar el nom de la “rambla
Perpinyà” per tal que enlloc de rambla que es denomini “carrer Perpinyà”.

- Sol·licitud d’un veí de Llofriu per modificar el nom del carrer del Ter per carrer de
l’Empedrat: En relació a la sol·licitud del Consell de Participació de Llofriu es posa de
manifest per part dels membres de la comissió, que si la totalitat del veïns del carrer
afectat hi estan d’acord i existeix una petició per acord del Consell de Participació,
s’informarà favorablement la proposta de canviar la denominació del carrer, però la
sol·licitud feta per un nombre indeterminat de veïns, sense tenir coneixement de la
voluntat dels demés no procedeix acceptar-la.
- Proposta de denominació de l’espai situat al costat de Cal Fray (zona de la
Barceloneta), com a plaça de la Independència. Davant la petició feta pel Consell de
Participació de Llofriu, els membres de la comissió exposen que ja existeix un carrer
que s’anomena de la Independència i posar un nom igual podria portar a confusió. Es
suggereix als membres del Consell de Participació de Llofriu que prenguin un acord
del nom que proposen per denominar aquest indret, diferent de la independència. Amb
caràcter previ, però, es demana a la Secretaria de l’Ajuntament que comprovi la
titularitat dels terrenys per tal de verificar que siguin de propietat pública.

S’aixeca la sessió essent les 11.30 h. En dono fe.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

