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1a. Acta Reunió Comissió del Nomenclàtor 
 
 
Identificació de la sessió: 
Data: 28 de novembre de 2016 
Lloc: Sala de Junta de Govern Local 
Hora d’inici: 17:05 hores 
Hora fi: 18:35 hores 
 
 
Hi assisteixen: 
Sra. Marta Madrenas Mir, Alcaldessa de Girona 
Sr. Manuel Martín Vertedor, regidor delegat de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial  
Sra. Mª Àngels Planas Crous, representant del grup municipal de CiU 
Sra. Silvia Paneque Sureda, representant del grup municipal del PSC 
Sra. Maria Mercè Roca, representant del grup municipal d’ERC 
Sra. Laia Pèlach Saget, representant del grup municipal CUP 
Sra. Mª Pilar Ferràndiz, representant del Partit Animalista contra el Maltrato Animal  
Sr. Ignacio Pascual, representant del Partit Animalista contra el Maltrato Animal 
Sra. Montserrat Vivas i Vidal, representant de Solidaritat per la Independència 
Sra. Seo Ruiz, representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Girona 
Sr. Pere Freixas, representant de l’Institut d’Estudis Gironins 
Sra. Piua Salvatella i Vila, representant de Xarxa Dones de Girona 
Sra. Puri Molina i Requena, representant de Xarxa Dones de Girona 
Sr. Jordi Dalmau Corominas, representant de l’entitat Amics de la Unesco de Girona 
Sr. Jordi Pruneda Vellvehí, tècnic d’Igualtat de Gènere 
Sr. Joan Boadas Raset, director del Servei de Gestió Documental, Arxius i 
Publicacions de l’Ajuntament de Girona 
Sr. Dani Expósito Garcia, tècnic de la Secció d’Estadística de l’Ajuntament de Girona  
Sr. Jordi Xirgo Tarrés, cap de l’Àrea de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial 
Sra. Anna Bou Fàbregas, tècnica de l’Àrea de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial  
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez, representant del grup municipal C’s 
Sra. Concepció Veray Cama, representant del grup municipal del PP 
 
No assisteixen: 
Sr. Jose Ignacio Araujo, Secretari de l’Ajuntament de Girona 
 
Actua de secretari: 
Sr. Jordi Pruneda Vellvehi, del Consell Municipal d’Igualtat de Gènere 
 
 
Desenvolupament de la reunió: 
 
Inicia la reunió a les 17:05 hores el regidor delegat de la Unitat Municipal d’Anàlisi 
Territorial, el Sr. Manuel Martin Vertedor. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Constitució i aprovació de l’ordre del dia 
2. Presentació de la dinàmica de la Comissió i criteris 
3. Presentació de la Comissió Tècnica 
4. Informe 
5. Precs i preguntes 
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1. Constitució i aprovació de l’ordre del dia 
 
S’inicia una ronda de presentacions de les persones assistents a la reunió. 
Seguidament es vota la incorporació a la Comissió del Nomenclàtor com a entitats 
convidades de Amics de la Unesco de Girona i Universitat de Girona. No hi ha cap vot 
en contra. Queda aprovada la incorporació de les entitats Amics de la Unesco de 
Girona i de la Universitat de Girona com a nous membres de la Comissió del 
Nomenclàtor.  
 
A continuació queda constituïda i aprovada l’ordre del dia, sense cap vot en contra. 
 
 

2. Presentació de la dinàmica de la Comissió i criteris 
 
El Sr. Manuel Martín explica la dinàmica de les dues comissions: la Comissió Tècnica i 
la Comissió del Nomenclàtor. 
 
La tasca de la Comissió Tècnica és recollir el conjunt de llocs pendents de denominar i 
valorar-ne les seves característiques per tal que s’ajustin a la normativa. Les propostes 
quedaran recollides en un informe. 
  
La Comissió del Nomenclàtor ha d’aprovar un catàleg de noms i designar-los a les vies 
públiques. Totes les decisions es remetran al Ple per a la seva aprovació. 
 
Els criteris generals que es seguiran seran els següents: 
 

- reconeixement de personalitats destacades en zones de la ciutat 
- que aquestes personalitats tinguin una vinculació directa amb la ciutat de 
Girona, o la zona de la ciutat a denominar 
- es prioritzaran els noms femenins 
- en alguns casos es podrà dur a terme un procés participatiu, entre els veïns 
afectats, quan la comissió ho decideixi 
- conservació dels topònims 

 
El Sr. Martín proposa demanar al secretari de l’Ajuntament un informe definint el 
procés a seguir, que serveixi de recolzament jurídic, sobretot en els canvis de noms ja 
existents. L’objectiu és tenir coneixement de quin consens és necessari per a dur a 
terme una aprovació. 
 
S’aprova per unanimitat sol·licitar un informe al secretari de l’Ajuntament on es 
defineixi el procediment a seguir, com a recolzament jurídic en el procés i conèixer la 
validesa jurídica. 
 
 

3. Presentació de la Comissió Tècnica 
 
El Sr. Xirgo presenta els components de la Comissió Tècnica: 
 

- La Sra. Anna Bou, tècnica de gestió de la UMAT 
- El Sr. Jordi Pruneda, tècnic d’Igualtat de Gènere 
- El Sr. Joan Boadas, director del Servei de Gestió Documental, Arxius i 

Publicacions  
- El Sr. Dani Exposito, tècnic de la Secció d’Estadística  
- El Sr. Jordi Xirgo, cap d’àrea de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial 
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La seva tasca és la de donar suport a la presa de decisions de la Comissió del 
Nomenclàtor. 
 
 

4. Informe 
 
El Sr. Xirgo presenta l’informe que ha redactat la Comissió Tècnica. 
 
En relació al punt 4 de l’informe, el Sr. Xirgo en fa una lectura per posar en 
coneixement de la Comissió del Nomenclàtor les modificacions tècniques relacionades 
amb les vies urbanes i espais públics: 
 

- modificació del tipus de via de “Disseminat La Creueta” a “Grup La Creueta” 
- treure l’accent a l’actual “Carrer Albí” 
- canviar l’accent a tancat a “Carrer de la Sèquia” i “Carrer de la Sèquia Monar”. 
- perllongar el Carrer de Lluís Borrassà en l’obertura d’un nou vial a la zona de 

Torre Rafaela 
 
S’aprova per unanimitat el punt 4 de l’informe. 
 
En relació al punt 1.a de l’informe, on es recullen les vies urbanes i espais públics del 
municipi de Girona pendents de denominar, el Sr. Xirgo fa esment especial al punt 10: 
ponts de la ciutat. Dels 24 ponts que té la ciutat de Girona, només 2 tenen el nom 
aprovat per Ple. La raó és que pel Nomenclàtor, un pont no és un espai vital i, per això 
no s’havien recollit. En l’informe s’han relacionat tots els 24 ponts amb els noms 
reconeguts (excepte els 2 noms ja aprovats pel Ple). La Comissió del Nomenclàtor ha 
de decidir si acceptar aquests noms i proposar noves denominacions als ponts sense 
nom reconegut. La Sra. Molina de Xarxa Dones pregunta si es podria modificar el nom 
del Pont de l’Avinguda de França. En aquest mateix sentit, el Sr. Dalmau, d’Amics de 
la Unesco de Girona, proposa canviar Pont de Sant Jaume per Camí de Sant Jaume.  
 
El Sr. Xirgo enumera les tasques de la comissió del nomenclàtor: definir el catàleg de 
nom, validar-los i fer l’encaix entre els noms i els llocs a definir. El Sr. Pruneda 
comenta que en els informes de la comissió tècnica s’haurien de quantificar les 
categories. Es comprova que aquesta petició ja queda recollida a l’informe tramès a la 
Comissió. A partir d’aquí, la propera tasca de la comissió tècnica serà la de fer un 
recull de les propostes i redactar un nou informe. 
 
El Sr. Martín explica el procediment per fer una proposta: s’han d’entrar sempre per 
registre d’entrada i arribarà a la  comissió tècnica, la qual les remetrà a la comissió del 
nomenclàtor. 
 
La Sra. Alcaldessa comenta que ha rebut peticions de veïns que li demanen que en els 
noms de carrers s’hi faci constar a què fa referència el nom, per exemple, Maçana que 
sigui Riera Maçana. El Sr. Xirgo aclareix que, desde l’any 2010, ja està recollit 
correctament al Nomenclàtor, però hi ha plaques pendents de canviar, per falta de 
pressupost i de mitjans. 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta quant de temps ha de passar desde la defunció d’una 
persona fins que es pugui posar el seu nom a un carrer. El Sr. Martín informa que el 
reglament contempla un termini de 5 anys però que està obert a avaluar casos 
especials, de manera individual. 
 
El Sr. Boadas aclareix als assistents que en l’informe no existeix cap assignació 
tècnica a cap carrer nou, només s’hi recullen les propostes. 
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En relació al punt 1.b de l’informe, el Sr. Xirgo fa una lectura de les propostes de 
desagregació en vials de vies, tipus “grup”. La Sra. Roca proposa que els vials en què 
es desagregui cada grup podrien tenir una relació entre ells. 
 
La Sra. Paneque comenta que, en aquests moments, ja que existeixen vials per posar 
noms, un catàleg de noms i els criteris generals, seria adequat no centrar-nos en els 
ponts. 
 
La Sra. Pèlach, per la seva banda, comenta que seria millor primer posar noms als 
ponts, abans que passi més temps i es consolidin els noms que la gent utilitza de 
manera col·loquial per anomenar-los. 
 
El Sr. Freixas explica que, en les reunions de l’Institut d’Estudis Gironins, s’ha 
comentat que entre les propostes de noms que arribin al Ple ha d’existir un equilibri, 
que no predominin una categoria de noms sobre els altres. En relació als noms dels 
ponts, convida a reflexionar sobre la història d’aquests; antigament existien palanques 
i aquestes tenien uns noms. Proposa recuperar els noms de les palanques a l’hora de 
buscar nous noms als ponts. En relació al nom proposat per l’entitat Amics de la 
Unesco, Camí de Sant Jaume, explica que no té base històrica i no existeix cap 
vinculació històrica amb Girona. 
 
El Sr. Dalmau aprofita per comentar que existeixen 2 plaques molt properes, Carrer de 
la Creu i Carrer Rutlla i que s’haurien d’unificar criteris. El Sr. Martín explica que 
aquestes correccions es fan d’ofici, en la mesura del possible, en quant a mitjans 
disponibles i pressupost. 
 
El Sr. Boadas explica que el “de” s’utilitza quan es posa el nom d’una persona a un 
carrer i no s’utilitza quan el nom es refereix a un adjectiu. El Sr. Xirgo recorda que la 
toponímia vàlida és la que publica l’Ajuntament i que ha estat revisada pel Consorci de 
Normalització Lingüística. 
 
El Sr. Boadas comenta que existeix un estudi on es recullen els noms que tenien 
antigament els carrers i que una opció seria col·locar sota les plaques una altra de 
més petita amb el nom antic. 
 
En relació al punt 2 de l’informe, es relacionen totes les peticions de noms de vials 
entrades per registre a l’Ajuntament. El Sr. Xirgo recalca que no es tracta del catàleg 
de noms i que totes les propostes de noms han d’estar argumentades. Les peticions 
que no han entrat per registre consten com a annex a l’informe. 
 
Es decideix que la Comissió Tècnica realitzarà una fitxa tècnica amb una valoració 
inicial dels criteris per a la seva inclusió al catàleg. Els criteris són els que consten en 
el reglament. El Sr. Boadas proposa que la Comissió Tècnica realitzi un informe de les 
propostes que han arribat, en base als criteris que s’estableixin a la fitxa tècnica. La 
Sra. Pèlach demana que s’afegeixi com a criteri l’aportació que ha fet la persona al 
barri, veïnatge, zona... El Sr. Boadas comenta que s’ha de clarificar bé què es vol dir 
amb aportació. 
 
El Sr. Dalmau aprofita per comentar que el Sr. Josep Dalmau Carles fou una persona 
molt important a la ciutat de Girona i que el carrer al qual dóna nom no li és digne. 
Demana canviar el carrer. 
 
El Sr. Freixas s’interessa per saber quines possibilitats existeixen en canviar el nom 
d’un carrer. El Sr. Martín explica que, com a comissió, es pot decidir aquest tipus de 
modificacions però que existeixen connotacions amb les propietats vinculades: molts 
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tràmits i elevades despeses econòmiques. Aquest tipus de modificació ha de comptar 
amb el recolzament dels veïns afectats. La Sra. Pèlach proposa que l’Ajuntament 
subvencioni aquest tipus de despesa. 
 
Es recorda que, com a Comissió del Nomenclàtor també es poden fer propostes 
d’ofici. Es recorda que és important que estiguin totes fonamentades. 
 
La Sra. Molina comenta que, des de Xarxa Dones, han proposat 10 noms sense 
incloure cap emplaçament. Repetiran la seva proposta incloent aquesta dada. 
 
La Sra. Pèlach proposa que els noms de les desagregacions (punt 1.b) sí que es 
podrien triar a través d’un procés participatiu. Per tal que els veïns s’impliquin proposa 
que se’ls informi a través de les AAVV, dels centres cívics... 
 
La Sra. Paneque proposa que des dels centres cívics es facin propostes de procés 
participatiu. S’hauran de buscar noms de dones singulars dels barris en qüestió i que 
els mateixos veïns facin les propostes. 
 
En relació al punt 3.3 de l’informe: Memorial democràtic: simbologia, el Sr. Martín 
demana a la comissió que valori sol·licitar a l’Ajuntament l’estat actual de la simbologia 
històrica, per tal d’informar als veïns de la simbologia amb la que conviuen i, en 
reunions posteriors, avaluar accions a fer en relació a aquesta qüestió i la manera de 
comunicar-ho. La Sra. Pèlach informa que existeix una iniciativa ciutadana que serveix 
per conèixer quina simbologia existeix i poder localitzar-la. El Sr. Martín explica que no 
es pot retirar d’ofici perquè es troba en propietats privades. Primer s’ha d’informar als 
mateixos veïns de la seva existència i que siguin ells els que ho decideixin. 
 
El Sr. Xirgo comenta que la gestió dels elements  simbòlics de la ciutat  no és 
competència directa d’aquesta comissió, d’acord amb el reglament. 
 
S’acorda sol·licitar informe a l’Ajuntament de la situació i localització actual de la 
simbologia i iniciar el procés d’informació als veïns afectats. 
 

5. Precs i  preguntes 
 
No hi ha precs ni preguntes. 
 
 
ACORDS: 
 

- S’aprova la incorporació a la Comissió del Nomenclàtor de les entitats Amics 
de la Unesco de Girona i de la Universitat de Girona com a entitats convidades. 

 
- S’aprova sol·licitar un informe al secretari de l’Ajuntament on es defineixi el 

procediment a seguir i que serveixi de recolzament jurídic en el procés de 
participació pública per a les denominacions de vies urbanes i espais públics. 

 
- S’aprova el punt 4 de l’informe de la Comissió Tècnica. Modificacions tècniques 

del nomenclàtor vigent. 
 

- La Comissió Tècnica redactarà una fitxa tècnica per a cada proposta de 
denominació amb la valoració de criteris generals: 

 
o Conservació de topònims, tradició i/o història 
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o Noms de personalitats: 
 

 Relació amb Girona (i barri, si escau) 
 Aportacions/vàlua de la personalitat 
 Han passat 5 anys des de la seva defunció? 
 Equilibri entre personalitats femenines i masculines 
 

o Segueix les indicacions derivades de la llei de la memòria històrica? 
 

- S’aprova sol·licitar a l’Ajuntament un informe on es reculli la situació i 
localització actual de la simbologia franquista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 1: Informe Comissió Tècnica del Nomenclàtor (novembre 2016) 
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