Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 4 de
febrer de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
MOCIÓ PER A NOMENAR DIVERSOS ESPAIS DEL MUNICIPI DE CALAFELL
En Miguel Ángel Perín Tienda, en Josep Parera i Ribell, la Maite González Santiago i en
Jesús Benedicto Calahorra, en qualitat de Portaveus dels Grups Municipals del PSC, UAM,
PPC de Calafell, i del regidor no adscrit.
Exposem:
Que hi ha diferents espais en el municipi de Calafell que no disposen de cap denominació.
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La història del municipi té persones rellevants que han fet que, en molts aspectes, millorés
Calafell en diferents ambients, entre ells, tenim noms il·lustres com Antonio Artigas, Joan
Solé Bosch “Manila”, Joan Costa Arnau, Manuel González, Joan Mata, Magí Sicart i
Marcel Miró.
Aquestes persones i la seva empremta han fet possible el Calafell que coneixem. Són
testimonis i protagonistes importants en el desenvolupament del nostre municipi, en
diversos camps i aspectes.

1. Nomenar la Plaça del costat de la confraria de Pescadors, com a “Plaça del
Manila”.

Ramon Ferré i Solé
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És per tot això que proposem:

2. Nomenar la Pista poliesportiva del castell, com a “ Pista poliesportiva de Marcel
Miró”.
3. Nomenar als locals de la Plaça Alcalde Romeu, com a “Centre Cívic Magí Sicart”.
4. Nomenar l’actual Passatge de Sant Antoni, com a “ Rambla d’Antoni Artigas”.

6. Nomenar la Plaça del costat de la Església de Segur de Calafell, en el carrer Pau
Neruda, com a “ Plaça de Joan Costa Arnau”.
7. Nomenar la Plaça del costat del col·legi Santa Creu, com a “ Plaça de Joan Mata”.
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5. Nomenar a la Plaça del carrer Principal, situada davant la Llar d’infants del
Terrossets com a “Plaça de Manuel González”.
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8. Emprendre tots els tràmits oportuns per a aprovar en el Ple les denominacions i
col·locar la senyalística corresponent als diferents espais i edificis.
9. Comunicar aquest acord a tots els veïns i veïnes de Calafell, i als Departaments de
l’Ajuntament afectats.
El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 16 vots a favor: 4 dels membres del PSC,
2 dels membres del PPC, 2 dels membres d’UAM, 6 dels membres de CIU, 1 del regidor
d’ERC senyor Joan Soler Guasch i 1 del regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto
Calahorra, amb 3 abstencions 2 dels membres de la CUP i 1 del membre de C’s i el vot en
contra del regidor d’ERC senyor Jacob Balaguer Mestre, adopta el següent acord:
Punt únic: Aprovar la moció integra que presenten els grups municipals del PSC, PPC, UAM i
el regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra per a nomenar diversos espais del
municipi.
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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