
 

 
 

Departament de Secretaria 
LCF/magb 

 
Lourdes Casadevall i Fontclara, secretària accidental de l’Ajuntament de la comtal vila 
de Castelló d’Empúries,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que el Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, reunit en sessió ordinària el dia 28 
de MARÇ de 2019, amb el quòrum de dotze vots a favor (6 ERC-AM / 4 CiU / 2 
PP), tres vots en contra (2 PCDR / 1 UDEM) i una abstenció (PSC-CP), dels vots 
emesos pels 16 regidors/es assistents a la sessió, dels 17 que composen el ple, entre 
d’altres adoptà els següents ACORDS: 
 

26. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DESIGNACIÓ D’UN ESPAI URBÀ DEL MUNICIPI 
AMB LA DENOMINACIÓ DE PLAÇA JOSEFINA GAMBÚS 

 
Vist que el Ple de data 26 de juliol de 2018, va aprovar definitivament el Reglament de 
creació i funcionament de la Comissió de Nomenclàtor i del procediment per a 
l'assignació de denominacions de vies, espais i equipaments del municipi. 
 
Vista l’acta núm. 1/2019 de la Comissió del Nomenclàtor reunida en data 7/03/2019 
on, entre d’altres, es va debatre, a petició de l’Associació Cultural i d’Esbarjo de Castelló 
d’Empúries, designar la denominació d’un espai urbà a la figura de la Sra. Josefina 
Gambús, en reconeixement de qui va ser una educadora incansable i voluntària en 
diversos projectes i iniciatives socials i culturals al municipi. 
 
Atès que en l’esmentada reunió de la Comissió es va acordar per consens, assignar amb 
el nom de Josefina Gambús, la plaça situada a l’espai existent que s’accedeix, d’una 
banda, des de la Travessia Antoni Agramunt, on hi havia antigament el mercat cobert, 
i per l’altra, baixant per les escales des de la Plaça Joc de la Pilota. 
 
Vist el que estableix l’article 17 del Reglament de creació i funcionament de la Comissió 
de Nomenclàtor i del procediment per a l'assignació de denominacions de vies, espais i 
equipaments del municipi; es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
1. APROVAR i DESIGNAR amb la denominació de Plaça de Josefina Gambús, la plaça 

situada a l’espai existent que s’accedeix, d’una banda, des de la Travessia Antoni 
Agramunt, on hi havia antigament el mercat cobert, i per l’altra, baixant per les 
escales des de la Plaça Joc de la Pilota. 

2. NOTIFICAR als departaments d’Urbanisme l’encàrrec de les plaques identificatives i 
de senyalització corresponent amb la denominació de la plaça i als Serveis Municipals 
la posterior instal·lació. 

3. NOTIFICAR a totes les àrees municipals especialment al Departament de Gestió 
tributària, Cadastre, Urbanisme, Padró d’habitants i Via pública per tal que realitzin 
les gestions oportunes per fer efectiva aquesta denominació. 

4. NOTIFICAR el present acord a la Direcció provincial de Girona de l’INE, a la Direcció 
provincial de Girona del Centre de Gestió Cadastral, al Registre de la Propietat de 
Roses, a la Notaria de Castelló d’Empúries, a les oficines de correus del municipi i als 
veïns de l’esmentada plaça. 



 

 
 

Departament de Secretaria 
LCF/magb 

 
5. PUBLICAR el present acord en el Tauler d’Anuncis, i difondre el seu contingut a la 

web i els mitjans de comunicació municipals. 
 
I perquè així consti, expedeixo i signo digitalment el present certificat, a Castelló 
d'Empúries, amb el vistiplau de l’alcalde, en la data de la signatura. 
 

 
La secretària accidental 

 
 
 
 

Vist-i-plau 
L’Alcalde 
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