Número de registre: 2021-01-21 DECR-00512/2021

Resolució: Aprovació acords Comissió de Nomenclator de Terrassa de la sessió del 3 de novembre de 2020 (nomenar 3
nous carrers).
Òrgan Gestor: Administració General de Cultura

DECRET

En data 26 d'octubre de 2020, l'alcalde president de l'Ajuntament de Terrassa dictà el
decret número: 2020-10-26 DECR-09840/2020 pel que s'aprovava la nova designació
dels membres de la Comissió del Nomenclàtor, òrgan assessor i de caràcter consultiu de
l’alcaldia per a l’exercici de les competències municipals en matèria de manteniment
actualitzat de la nomenclatura dels carrers i vies públiques de la ciutat, a l’empara del
previst al Decret 133/2020, de 17 de novembre, sobre l'establiment i l'ús de la toponímia i
sobre la Comissió de Toponímia; de l’article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística; i de l’Ordenança Bases de convivència democràtica a la ciutat de
Terrassa, publicada al BOP de 7 de juliol de 2017.
Aquesta Comissió està constituïda per representants polítics, tècnics de diverses
àrees municipals i altres persones vinculades a la llengua, la toponímia, l’onomàstica,
la geografia i la història de la ciutat.
En la reunió mantinguda el passat 3 de novembre de 2020, la Comissió del
Nomenclàtor va tractar diversos temes relacionats amb la nomenclatura de diferents
espais de la ciutat i va acordar la nominació de diversos espais.
D'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i conforme amb el que estableix la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Per tal d’atendre les necessitats derivades del desenvolupament de nous espais
públics de la ciutat i facilitar-ne la localització, vistes les propostes de la Comissió del
Nomenclàtor reunida el 3 de novembre de 2020, i d’acord amb els criteris bàsics
d’actuació establerts per l’Ajuntament de Terrassa per a la designació d’espais públics
de la ciutat,
DECRETO:

1.

Anomenar placeta de la Diversitat la zona verda ubicada al costat de la seu de
l’Esplai de Guadalhorce. Aquest nom va ser escollit pels infants de l’esplai durant
una activitat d’Aprenentatge i Servei que es va dur a terme el mes de maig de
2019.

2.

Posar el nom de placeta del Centre Mèdic a l’espai situat entre els carrers del
Puig Novell, carrer de Sant Quirze i carrer de Baldrich, en honor a l’edifici de
Josep Maria Coll i Bacardí que era situat a l’immoble del carrer de Sant Quirze,
número 2, inaugurat el 1916 i enderrocat els anys 50, malgrat l’oposició ciutadana.
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3.

Denominar carrer de les Cosidores el carrer que fins ara constava al
Nomenclàtor com a carrer de Josep Tapiolas, en homenatge a les cosidores
d’errades, un ofici de la indústria tèxtil desenvolupat per una gran part de dones de
la ciutat.
Les cosidores d’errades corregien els defectes de les peces de roba que s’havien
produït durant el procés d’elaboració del teixit.

4.

Fer públics els punts precedents als diferents organismes oficials i al Registre de
la Propietat de Terrassa, d’acord amb el que preveu l’article 437 del Reglament
hipotecari.

L’alcalde president

Jordi Ballart i Pastor

2

