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DECR - 6552/2021

DECRET

Mitjançant el Decret núm. 596, d’11 de gener de 2008, es va aprovar la creació de la
Comissió de Nomenclàtor d’Espais Públics de Terrassa i l’establiment de les seves
normes de funcionament. 

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 d'aprovació de 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 toponí-
mia 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 àre-
es municipals i altres persones vinculades a la llengua, la toponímia, l’onomàstica, la
geografia i la història de la ciutat.

A la vista dels canvis i noves incorporacions de membres a la Comissió es necessari
adaptar la configuració de la Comissió de Nomenclàtor a la nova composició.

El dia 9 d’abril de 2021, la secretària de la Comissió ha presentat informe favorable a
les noves propostes d'alta i nomenament de membres de la Comissió.

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 Munici-
pal 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.

Atenent els antecedents esmentats i a la vista dels canvis i noves incorporacions en la
composició de la Comissió, es planteja la necessitat d’adequar la configuració de la
Comissió de Nomenclàtor d’Espais Públics de Terrassa, d’acord amb el previst en el
decret de creació referit a l’inici, i nomenar els nous membres

DECRETO:

PRIMER.- Nomenar el senyor David Aguinaga Abad, com a representant polític del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s).

SEGON.- Nomenar  el  senyor  Domènec  Ferran  Gómez,  historiador,  com  a
especialista extern.
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TERCER.- Nomenar el  senyor  Manuel  Fuster  Granja  com  a  tècnic  municipal
(Tec_Mun_1), en qualitat de director del Servei de Cultura, en substitució
del senyor Joan Coy Robert, del qual es dóna la baixa.

QUART.- Nomenar  el  senyor  Joan  Coma  Ainsa  com  a  tècnic  municipal
(Tec_Mun_4),  en  qualitat  de  director  del  Museu  de  Terrassa,  en
substitució del senyor Domènec Ferran Gómez, que continuarà formant
part de la Comissió com a especialista extern.

CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats.

L’alcalde president 

Jordi Ballart i Pastor
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