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Assignar el nom "Parc 1 d'Octubre" a l'espai públic comprès entre les avingudes del 
Gironès i de l'Esport i els carrers Almedinilla i Pocafarina.    
 
Es posa en consideració del Ple la següent proposta: 
 
“Atesa la mobilització ciutadana que va comportar l’organització del referèndum del dia 1 
d’octubre de 2017, 
Atès que la ciutadania de Llagostera es va manifestar de forma pacífica i cívica, organitzant-se 
per protegir el col·legi electoral durant tot el cap de setmana, permetent així l’exercici d’un dret 
fonamental com és el dret de vot, 
Atès que la zona verda situada entre les avingudes del Gironès i de l’Esport i els carrers 
Almedinilla i Pocarafina va ser l’espai que va acollir la gent de Llagostera en defensa de 
l’exercici del dret a decidir, 
Vist que l’article 9 del Reglament d’Honors i Distincions vigent disposa que l’Ajuntament podrà 
designar una via pública o un complex urbà de nova creació o una instal·lació o un edifici 
municipal amb el nom d’una persona vinculada a la vila per reconèixer-li especials mèrits o 
serveis extraordinaris, 
Vist que l’article 17 del Reglament d’Honors i Distincions vigent disposa que el fet que l’article 9 
d’aquest Reglament es refereixi bàsicament a noms de persones, no exclou que es pugui 
concedir aquesta distinció a altres noms: persones no vinculades a la vila, poblacions, fets 
històrics, etc.  
A iniciativa dels grups municipals representats a l’Ajuntament de Llagostera, PDeCAT, ERC i 
AxLL, i de l’entitat Llagostera per la Independència, 
S’acorda 
Primer.- Iniciar l’expedient per assignar el nom Parc 1 d’Octubre a l’espai públic comprès 
entre les avingudes del Gironès i de l’Esport i els carrers Almedinilla i Pocarafina. 
Segon.- Designar el Sr. Fermí Santamaria, alcalde-president de l’Ajuntament de Llagostera, 
com a instructor de l’expedient, i el Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació, com 
a secretari de l’expedient. 
 
 


