Acta
Identificació
Títol: Comissió del Nomenclator 12/12/2016
Número: 33/2016 de Actes altres CI
Dia: 12 de desembre de 2016
Hora d’inici: 10.30h
Hora de fi: 11.30h
Lloc: Sala de juntes
Caràcter: Ordinària
Assistents
Judit Zarazoga Llirinós, presidenta
Lluís Maimí Casanovas
Josep Castelló Regencós
Joan Vilardell Caixàs
Maria Teresa Frigola Borràs
Guillem Genover Ribas
Concepció Saurí Ros
Marià Vilarnau Massa, secretari
Desenvolupament de la sessió
A la Casa Consistorial es reuneix la comissió del nomenclàtor per fer sessió ordinària en primera
convocatòria, 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.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Atès que l’acta s’ha enviat als membres de la comissió amb antel·lació es pregunta als assistents
si hi ha alguna esmena a fer a la mateixa, sense que es produeixi cap intervenció. En
conseqüència, es dóna per aprovada l’acta del dia 18 de gener de 2016.
2.- Sol·licitud de l’Hostalillo per denominar un tram de vial de front de mar a Tamariu.
En data 6 de maig de 2016 (registre d’entrada 6565) el Sr. Òscar Portela Justel en representació
de l’Hostalillo SA va presentar una sol·licitud per tal que l’Ajuntament denominés un tram de vial
situat al front de la platja de Tamariu entre el Passeig del Mar i la platja dels Liris. La sol·licitud
proposa denominar el tram de vial com a Passeig de Marina i fonamenta els seus arguments en
fa referència a què la platja davant d’aquest passeig venia essent utilitzada pels mariners i
pescadors com a lloc per estendre, assecar i reparar les xarxes i calaments.
La petició té el suport de l’Associació de Veïns i Amics de Tamariu, que en la junta de 11 de juny
de 2016 va acordar donar suport a aquesta iniciativa.
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Debatut el tema per la comissió, es conclou que resulta procedent donar denominació a aquest
tram de vial, tal i com es demana per part de l’interessat i per l’AVAT. És un vial freqüentat i que
el mateix no forma part de cap altra vialitat de la zona, doncs com bé s’assenyala en l’escrit
presentat, no pot considerar-se una prolongació del Passeig del Mar, ni tampoc camí de ronda.
No obstant, els membres de la comissió plantegen que la denominació de Passeig de Marina pot
tenir massa semblança amb el Passeig del Mar, que es troba situat just al costat, i que aquest fet
podria portar a confusió. Per aquest motiu, exclouen proposar aquesta denominació i proposen
com a nom alternatiu Passeig d’es Portió.
La denominació d’es Portió fa referència a les roques i al paratge en què es situa la barraca de la
platja dels Liris, i segueix el primer criteri del reglament del nomenclàtor que és prioritzar la
incorporació de la toponímia tradicional.
En conseqüència, la comissió del nomenclator, per unanimitat, proposa al Ple:
Primer.- Acceptar la sol·licitud realitzada per l’Hostalillo en el sentit que es doni denominació al
tram de vialitat urbana que dóna a front de mar ( dins la zona de domini públic Maritimo-terrestre) i
que està comprès entre el Passeig del Mar i la platja dels Lliris de Tamariu, assenyalat en el
plànol annex 1 d’aquest acta.
Segon.- Denominar al tram de vialitat urbana que dóna a front de mar ( dins la zona de domini
públic Maritimo-terrestre) i que està comprès entre el Passeig del Mar i la platja dels Lliris de
Tamariu, com a Passeig d’es Portió.
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats i elevar-lo a Ple.
3.- Denominació dels miradors d’Aigua Xelida.
La presidenta de la comissió exposa que els serveis interns de l’Ajuntament sol·liciten que es doni
denominació als dos miradors turístics que es troben a les roques de front de mar entre la Cala
Xelida i el terme municipal de Begur, assenyalats en els plànols annex 2 i annex 3.
En el cas del mirador situat entre els termes de Palafrugell i Begur, la presidenta exposa que el
regidor de Serveis Municipals, Sr. Xavier Rangel, ha tractat el tema amb l’Ajuntament veí de tal
manera que seria una denominació acceptada per aquest Mirador de la Cova d’en Gispert.
Donat que des d’aquest mirador es té una visual de la cova esmentada, i per tant, es compleix el
criteri del reglament del nomenclàtor consistent en prioritzar la incorporació de la toponímia
tradicional, s’accepta per unanimitat aquesta petició.
Pel que fa a l’altra mirador, es debat sobre el nom que pot ser més escaient, concloent que
Mirador d’Aigua Xelida és el més adequat, donat que es troba a prop de la cala d’Aigua Xelida, i
per tant també compleix amb el primer criteri del reglament del nomenclator.
Així mateix, i donat que l’any 2009, l’espai de l’Aigua Xelida va ser escollit com a paisatge favorit
de Catalunya pel programa de la televisió pública catalana que portava el mateix nom, els
membres de la comissió creuen que seria oportú posar una placa que indiqués aquesta elecció.
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En conseqüència, la comissió del nomenclator, per unanimitat, proposa al Ple:
Primer.- Denominar el mirador situat al final del carrer de sa Roncadora, assenyalat a l’annex 2
d’aquesta acta, com a Mirador de la Cova d’en Gispert.
Segon.- Denominar el mirador situat al entre els números 46 i 48 del carrer de sa Roncadora,
assenyalat a l’annex 3 d’aquesta acta, com a Mirador d’Aigua Xelida.
Proposar que es situï una placa en el mirador esmentat en la qual es posi de manifest que Aigua
Xelida va ser escollit com a paisatge favorit de Catalunya l’any 2009.
4.- Denominació de la zona verda front el Camí d’en Xecu, núm. 15.
Per part dels promotors d’un edifici situat al carrer de la Camí de la font d’en Xecu, 15 de Llafranc
es sol·licita a l’Ajuntament que es denomini la zona verda situada front la seva parcel·la urbana,
donat que la mateixa actualment no té nom. Aquesta zona verda únicament limita amb aquests
veïns, sense que hi hagi cap altre afectat per l’accés a la seva finca.
Es troba situada a la cantonada entre els carrers Camí de la font d’en Xecu i Pella i Forgas, i
assenyalada en el plànol annex 4 d’aquesta acta.
Donat que en el planejament anterior s’havia definit un vial que travessava la zona verda que es
denominava Enric Prat de la Riba, però que amb el planejament actual ha desaparegut, es
considera oportú per unanimitat mantenir aquesta denominada per tot l’entorn.
En conseqüència, la comissió del nomenclator, per unanimitat, proposa al Ple:
Primer.- Denominar a la zona verda situada a la cantonada entre els carrers Camí de la font d’en
Xecu i Pella i Forgas com a Parc d’Enric Prat de la Riba.
5.- Denominació del passatge i plaça entre els carrers d’Emilia Pardo Bazan i Frederic Martí
Carreras.
Per part de l’Àrea de Serveis Municipals es sol·licita a la comissió que es doni denominació a un
passatge situat entre els carrers d’Emilia Pardo Bazan i Frederic Martí Carreras, d’acord amb
l’annex 5 d’aquesta acta.
La situació d’aquest passatge no dóna accés a cap habitatge però tampoc es pot vincular a cap
dels carrers existents. A més existeix un espai obert al final del carrer Miguel Hernández i l’inici
d’aquest passatge que cal aclarir si té entitat pròpia com per ser denominat.
Debatut el tema entre els membres de la comissió, per unanimitat, es proposa al Ple:
Primer.- Denominar al passatge situat entre els carrers d’Emilia Pardo Bazan i Frederic Martí
Carreras com a Passatge de l’Estadi.
Comissió del Nomenclator 12/12/2016

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

Segon.- Entendre que l’espai obert al final del Passatge de l’Estadi forma part del carrer Miguel
Hernandez i que no té prou entitat com per tenir denominació pròpia.
I sense que hi hagi més temes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual n’estenc aquesta
acta.
Diligència: Aquesta acta va ser aprovada sense esmenes per acord de la XXX del dia XXX
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