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7a. Acta Reunió Comissió del Nomenclàtor 
 
 
Identificació de la sessió: 
Data: 10 de desembre de 2019 
Lloc: Sala Miquel Diumé (Ajuntament de Girona) 
Hora d’inici: 17:05 hores 
Hora fi: 19:00 hores 
 
 
Hi assisteixen: 
Sr. Martí Terés Bonet, regidor delegat de de l’Àrea de Sostenibilitat i de Participació, 
que actua com a President 
 
Com a vocals: 
Sr. Lluís Martí Arderiu, 2n tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àrea de Territori, que actua 
com a regidor de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial 
 
Sr. Xavier Montoya Roldan, representant del grup municipal Guanyem Girona 
 
Sra. Mª Àngels Cedacers Hervas, representant del grup municipal ERC-MES-AM 
 
Sra. Concepció Veray Cama, representant del Partit Popular. 
 
Sr. Narcís Soler Masferrer, representant de l’Institut d’Estudis Gironins 
 
Sra. Dolors Reig Garganta, representant d’Amics de la Unesco de Girona 
 
Sr. Enric Mirambell i Belloc, cronista de la ciutat de Girona 
 
Sr. Joan Boadas Raset, director del Servei de Gestió Documental, Arxius i 
Publicacions de l’Ajuntament de Girona 
 
Sr. Dani Expósito Garcia, cap de la Secció d’Estadística de l’Ajuntament de Girona  
 
Sr. Jordi Pruneda Vellvehí, tècnic de Igualtat de gènere de l’Ajuntament de Girona 
 
Sr. Jordi Xirgo Tarrés, cap de l’Àrea de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial 
 
Sra. Carme Castell Duran, representant de l’AAVV Sant Narcís 
 
Sr. Josep Lluís Muñoz López, representant de l’AAVV Fontajau 
 
Sra. Natàlia del Campo Reig, representant de l’AAVV Santa Eugènia 
 
Sr. Martí Guillamet, representant de l’AAVV Palau-St Pau 
 
Sr. Ramon Ternero, representant de l’AAVV Montilivi 
 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
Sr. Carles Ribas Gironès, 3r tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àrea de Drets de les 
Persones, com a representant del grup municipal JxCat-Junts 
 
Sra. Silvia Llach, representant de la Universitat de Girona 
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També assisteixen: 
Sra. Anna Bou Fàbregas, tècnica de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial 
 
Sra. Anna Juanmiquel Juscafresa, de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial, que actua 
de secretària accidental 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de noms de vials per la inclusió al catàleg de noms 
2. Assignació de noms a espais pendents de denominar 
3. Modificacions tècniques del Nomenclàtor vigent 
4. Inventari simbologia franquista a Girona 
5. Proposta de desagregació en vials del Grup Girona per Girona i del Grup Pont 

Major 
6. Protocol de modificació de denominació de vials i espais públics 
7. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la reunió:  
 
Inicia la sessió a les 17:05 hores, el Sr. Martí Terés, regidor delegat de l’Àrea de 
Sostenibilitat i de Participació, que actua de president de la Comissió del Nomenclàtor, 
informant que la reunió serà gravada i que, en el cas de votació, les decisions es 
prendran per majoria simple i, en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de la 
Presidència, tal com s’especifica en el Reglament del Nomenclàtor. Seguidament 
s’inicia un torn de presentacions de les persones assistents a la reunió. 
 
 
1. Aprovació de noms de vials per la inclusió al catàleg de noms 
 
El Sr. Xirgo de la Umat, explica que les peticions de denominacions s’han dividit en 3 
blocs (veure document annex): 
 

a) Peticions ajustades als criteris genèrics de denominació 
b) Peticions que no compleixen el criteri de temporalitat 
c) Peticions no ajustades als criteris genèrics de denominació 

 
 
S’inicia la votació per l’aprovació de noms de vials per la seva inclusió al catàleg de 
noms (annex punt A). En aquest punt el total de persones assistents amb dret a vot és 
de 8. 
 

a) Peticions ajustades als criteris genèrics de denominació 
 

1. Francesc Riuró: 8 vots a favor 
4. Lleva del biberó: 7 vots a favor i 1 abstenció 
5. Pere Cerezo: 7 vots a favor i 1 abstenció 
6. Alfons Banda: 8 vots a favor 
8 Jaume Curbet Hereu: 8 vots a favor 
11. Modest Prats: 8 vots a favor 
12. Tomàs Sobrequés i Masbernat: 8 vots a favor 
13. Albert de Quintana i de León: 5 vots a favor i 3 abstencions 
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14. Rafael Masó. 8 vots a favor (aquesta denominació ja existeix en el nomenclàtor 
actual, existia un carrer a Girona però va desaparèixer amb les obres de 
construcció de la nova estació de l’AVE i la conseqüent intervenció en el Parc 
Central. La votació es realitza en el sentit de mantenir la denominació en el 
nomenclàtor). 

26. A les gironines afusellades pel franquisme: 2 vots a favor, 2 vots en contra i 4 
abstencions. El president de la comissió s’ha abstingut, per tant, no hi ha acord. 
La proposta de denominació s’inclourà en l’ordre del dia de la propera reunió 
de la comissió per sotmetre’s de nou a votació. 

28. Joan Bosch i Molinet: 5 vots a favor i 3 abstencions 
29. Manel Nonó i Vidal: 4 vots a favor i 4 abstencions. Decideix el vot de qualitat 

del president que ha votat a favor. 
30. Joan Saqués i Roca: 8 vots a favor 
31. Ricard Masó i Llunes: 8 vots a favor 
32. Pepita i Elisa Úriz Pi: 6 vots a favor i 2 abstencions 
34. Llibre del Sindicat Remences: 4 vots a favor i 4 abstencions. Decideix el vot de 

qualitat del president que ha votat a favor. En aquest punt, el Sr. Boadas 
proposa que la denominació sigui Llibre del Sindicat Remença 1448. 

35. Margarita Diaz Gimbernat: 5 vots a favor i 3 abstencions. 
36. Plaça de la Vila o de l’Ajuntament: 8 vots en contra 

 
En aquest punt el Sr. Terés explica que, per norma general, les rotondes es 
denominen com el carrer on estan situades, per una qüestió pràctica (per situar 
accidents de trànsit, per exemple). 
 

b) Peticions que no compleixen el criteri de temporalitat (data de defunció inferior 
a 5 anys) 

 
7. Jaume Curbet Boj 
22. Isidre Vicenç 
27. Natàlia Molero i Lloret 
37. Narcís Jordi Aragó 
38. Jose Guerrero Romero 

 
Es decideix votar en bloc les 5 propostes de denominació anteriors. 
Resultat de la votació: 8 vots a favor 
Les 5 denominacions s’incorporaran en el catàleg de noms per ser candidates a donar 
nom a una via urbana o espai públic, quan compleixin el criteri de temporalitat. 
 

c) Peticions no ajustades als criteris genèrics de denominació 
 

2. Montserrat Roig 
3. Pere Sacoma 
10. Miquel Pairolí 

 
Aquestes tres peticions ja existeixen al nomenclàtor actual, per tant, es decideix no 
votar per la inclusió al catàleg de noms. 
 

9.Teresa Rebull: no existeix vinculació amb la ciutat de Girona. Resultat de la 
votació: 6 vots a favor i 2 abstencions. 
15. Padre Antonio Arribas Hortiguela: no existeix vinculació amb la ciutat de 
Girona: 7 vots en contra i 1 abstenció. 
16. Padre Abundio Marín Rodríguez: no existeix vinculació amb la ciutat de Girona: 
7 vots en contra i 1 abstenció. 
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17. Padre José Bergara Echevarría: no existeix vinculació amb la ciutat de Girona: 
7 vots en contra i 1 abstenció. 
18. Padre José Oriol Isens Masso: no existeix vinculació amb la ciutat de Girona: 7 
vots en contra i 1 abstenció. 
19. Hermano Gumersindo Gómez Rodrigo: no existeix vinculació amb la ciutat de 
Girona: 7 vots en contra i 1 abstenció. 
20. Hermano Jesús Moreno Ruiz: no existeix vinculació amb la ciutat de Girona: 7 
vots en contra i 1 abstenció. 
21. Hermano José del Amo del Amo: no existeix vinculació amb la ciutat de Girona: 
7 vots en contra i 1 abstenció. 
23. Matilde Sabaté Grisó: no existeix vinculació amb la ciutat de Girona: 4 vots a 
favor i 4 abstencions. Decideix el vot de qualitat del president que ha votat a favor. 
24. Elisabeth Eidenbenz: no existeix vinculació amb la ciutat de Girona: 7 vots a 
favor i 1 abstenció. 
25. Clementina Arderiu i Voltas: no existeix vinculació amb la ciutat de Girona: 5 
vots a favor i 3 abstencions. 
33. Josep Torrelles: no s’ha adjuntat informació en la sol·licitud de denominació: no 
es vota la seva inclusió al catàleg de noms per falta d’informació. 
 
 

2. Assignació de noms a espais pendents de denominar 
 

1. Nou pont sobre el riu Ter (Barri Pont Major – Pedret – Sant Ponç) 
No assisteix a la reunió cap representant de les 3 AAVV afectades, per tant, el total 
de vots és 8. 
Existeixen dues propostes de denominació: 
- Proposta de l’Associacio Gerunda i de les Amis de Saint Jacques de 

Compostelle en Alpilles: Pont de Sant Jaume 
- Proposta de l’AAVV de Pont Major i del Grup municipal CUP-Crida per Girona: 

Pont de l’Aurora 
Votació de la denominació Pont de l’Aurora: 8 vots a favor. 
 
En aquest punt, el Sr. Montoya proposa la col·locació d’una placa commemorativa 
a les treballadores de la fàbrica (Aurora). El Sr. Xirgo informa que el tema de les 
plaques commemoratives no és competència de la Comissió del Nomenclàtor però 
que es traslladarà la petició a l’equip de govern. 
 
2. Parc central (Barri Sant Narcís) 
Assisteix a la reunió una representant de l’AAVV de Sant Narcís, per tant, el total 
de vots és 9. 
Existeix una proposta del Patronat de la Fundació Rafael Masó: Parc Central de 
Rafael Masó i Valentí. 
Votació de la denominació Parc Central de Rafael Masó i Valentí: 9 vots a favor. 
 
3. Espai o jardins a la Trv. del Portal Nou (Barri Vell) 
No assisteix cap representant de l’AAVV de Barri Vell, per tant, el total de vots és 
8. 
Existeix una proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Moviment d’Esquerres i d’un grup de ciutadans/es representat pel Sr. Josep Mª 
Fonalleras Codony: Modest Prats i Domingo. 
Votació de la denominació Modest Prats i Domingo: 8 vots a favor. 
 
4. Espai lliure a Fontajau (Barri de Fontajau) 
Assisteix un representant de l’AAVV de Fontajau, per tant, el total de vots és 9. 
Existeix una proposta de denominació del grup municipal de la CUP: Rosa Bonillo. 
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Votació de la denominació Rosa Bonillo: 6 vots a favor i 3 abstencions. 
 
El Sr. Montoya explica que, en l’origen, la petició era per denominar Rosa Bonillo el 
pont de França, no un espai al Barri de Fontajau. 
 
5. Nou espai lliure entre els carrers Bonastruc de Porta i el Riu Güell, on s’hi han 

instal·lat uns jocs infantils (Barri Figuerola-Bonastruc). 
No assisteix cap representant de l’AAVV de Figuerola-Bonastruc, per tant, el total 
de vots és 8. 
Es proposa la denominació Adelina Cortina Benajas, existent en el catàleg de 
noms. 
Votació de la denominació Adelina Cortina Benajas: 5 vots a favor i 3 abstencions. 
 
El Sr. Montoya comenta que el seu grup municipal hagués preferit per aquest espai 
la denominació de Pepita i Elisa Úriz Pi. 
 
6. Un passeig central al sector del Pla de Baix de Domeny (Barri Domeny – 

Taialà). 
No assisteix cap representant de l’AAVV de Domeny-Taialà, per tant, el total de 
vots és 8. 
Es proposa la denominació Passeig de Francina Boris i Codina, existent en el 
catàleg de noms. 
Votació de la denominació Passeig de Francina Boris i Codina: 8 vots a favor. 
 
7. Plaça sense nom entre els carrers de l’Illa Formentera, carrer Ramon Llull i 

carrer Illa de la Gomera, on s’hi ha instal·lat un parc saludable (Barri Pont 
Major). 

No assisteix cap representant de l’AAVV de Pont Major, per tant, el total de vots és 
8.  
Es proposa la denominació de Plaça de Teresa Borín. 
Votació de la denominació Plaça de Teresa Borín: 5 vots a favor i 3 abstencions. 
 
8. Reconstrucció del Pont del Dimoni: es proposa reconèixer la denominació al 

Nomenclàtor municipal: Pont del Dimoni (Barri Santa Eugènia i Sant Narcís). 
Assisteix una persona en representació de cada una de les AAVV afectades, per 
tant, el total de vots és 10. 
Votació de la denominació Pont del Dimoni: 10 vots a favor. 
 
9. Espai lliure de nova urbanització davant la Biblioteca Carles Rahola (Barri Pla 

de Palau – Sant Pau). 
Assisteix un representant de l’AAVV Pla de Palau – Sant Pau, per tant, el total de 
vots és 9. 
Existeixen 2 propostes dels Amics de la Unesco de Girona: Jardí de la Pau. 
Votació de la denominació Jardí de la Pau: 8 vots a favor i 1 abstenció. 
 
El Sr. Montoya comenta que el seu grup municipal demanava un carrer amb la 
denominació de Neus Català i que, al haver sigut una persona que representava la 
Pau, seria una possible denominació per aquest espai, és a dir, personalitzar la 
denominació. 
 

 
3. Modificacions tècniques del Nomenclàtor vigent 
 
Es voten en bloc les 8 primeres modificacions tècniques. Total de vots 8. Votació: 8 
vots a favor. 
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1. Proposta per unificar l’escriptura de dos vials, que fan referència a una mateixa 

denominació (carrer del Camp Gurnau i Jardins de la Riera Gornau). La 
denominació correcta és Gornau. Per tant, modificar carrer del Camp Gurnau 
per carrer del Camp Gornau. 

2. Proposta de perllongament de la Plaça del Pallol i supressió del nomenclàtor 
del Carrer de Talarn. 

3. Rotonda de l’Ultònia: rotonda a la Plaça Francesc Calvet i Rubalcaba (plaça del 
mercat) situada al Carrer Ultònia. 

4. Rotonda del Pont Major: nova rotonda d’accés al nou pont del Ter des del 
Carrer Pedret. 

5. Pont de Josep Tarradellas (Fontajau): proposta de Pont de Josep Tarradellas. 
Aprovat el nom “Avinguda de Josep Tarradellas” a tot el vial, incloent el pont.  

6. Passera sobre la Riera Gurnau, del C. Riera Bugantó a l’Av. de Montilivi: 
proposta de Passera de la Riera Gornau. 

7. Eliminar del nomenclàtor la denominació Rotonda del Riu Cardener. Aquesta 
rotonda ha estat eliminada amb les obres de reurbanització del carrer de 
Reggio Emília. 

8. D’acord amb la proposta del Centre de Normalització Lingüística i, tal com 
recomana l’Oficina d’Onomàstica i Toponímia, es proposa que els números que 
surtin en la denominació d’un carrer s’escriguin en lletres. En el cas de Girona 
el canvi afecta als 4 vials següents: 

a. Carrer de l’Onze de Setembre (fins ara Carrer de l’11 de Setembre) 
b. Avinguda del Vint de Juny (fins ara Avinguda del 20 de Juny) 
c. Carrer del Vuit de Juliol de 1809 (fins ara Carrer del 8 de Juliol de 1809) 
d. Carrer del Vuit de Març de 1908 (fins ara Carrer del 8 de Març de 1908) 

 
Votació: 8 vots a favor. 
 

9. Substituir l’antiga placa indicativa amb el nom “Jardins de la Muralla, antic jardí 
de l’Hospital Militar” per una placa amb el nom oficial dels jardins que és 
“Jardins de les Pedreres”, aprovat pel Ple de data 11/12/1984. Es proposa 
col·locar la nova placa amb el nom oficial, però mantenint el text informatiu: 
 
Jardins de les Pedreres – Antic jardí de l’Hospital Militar 

 
Es decideix, per 8 vots a favor, la placa amb el text “Jardins de les Pedreres”, amb el 
compromís que, quan es faci la revisió de les plaques de denominacions per posar la 
referència al nom antic, s’afegeixi una petita placa a sota amb les dues referències 
“Antic jardí de l’Hospital Militar – Antic jardí de la Mercè”. 
 
 

4. Inventari simbologia franquista 
 
El Sr. Terés informa que s’ha realitzat una revisió de l’inventari de simbologia 
franquista obtingut del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya de l’any 
2009. Paral·lelament s’ha fet una petició als Serveis Jurídics de l’Ajuntament per 
conèixer el procediment a seguir per la retirada de les plaques de simbologia 
franquista, sempre referint-nos a les plaques identificatives d’habitatges. 
 
 

5. Proposta de desagregació en vials del Grup Girona per Girona i del Grup 
Pont Major 

6. Protocol de modificació de denominació de vials i espais públics 
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El Sr. Terés informa que s’ha d’elaborar un protocol pels procediments de canvi de 
denominacions. Actualment s’han realitzat dues propostes de desagregació de 2 
grups, Girona per Girona i Pont Major. 
 
En aquests casos, es coneix que algun grup de veïns havien demanat el canvi de 
denominació de l’actual però, pel fet que aquest canvi afecta habitatges, s’ha de 
redactar un protocol específic. 
 
L’objectiu és que el propi barri triï les denominacions vinculades al mateix, a través de 
peticions. El primer pas seria la recollida de denominacions i el segon l’assignació dels 
mateixos. Les denominacions han de complir els criteris especificats en el reglament 
del Nomenclàtor. 
 
Exisiteixen més casos de Grups a la ciutat de Girona però s’ha decidit començar per 
aquest dos. 
 
El Sr. Pruneda explica que l’objectiu és que cada barri afectat tingui un catàleg 
específic i unitari de denominacions i que, aquest catàleg neixi de la memòria oral del 
propi barri. 
 
El Sr. Terés informa que s’intentarà que es celebri més d’una reunió de la comissió del 
Nomenclàtor cada any. 
 
El Sr. Terés finalitza la reunió explicant que tots els acords presos en aquesta reunió 
seran traslladats al Ple de l’Ajuntament per la seva aprovació. 
 
 

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

1. S’aprova la inclusió al catàleg de noms de les denominacions següents: 
o Francesc Riuró 
o Lleva del biberó 
o Pere Cerezo 
o Alfons Banda 
o Jaume Curbet Hereu 
o Modest Prats 
o Tomàs Sobrequés i Masbernat 
o Albert de Quintana i de León 
o Joan Bosch i Molinet 
o Manel Nonó i Vidal 
o Joan Saqués i Roca 
o Ricard Masó i Llunes 
o Petita i Elisa Úriz Pi 
o Llibre del Sindicat Remença de 1448 
o Margarita Diaz Gimbernat 
o Teresa Rebull 
o Matilde Sabaté Grisó 
o Clementina Arderiu i Voltas 

 
2. S’aprova la continuïtat en el catàleg de noms de la denominació següent: 
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a. Rafael Masó  
 

3. S’aprova tornar a incloure en l’ordre del dia de la propera reunió la votació per 
la inclusió al catàleg de noms de la següent denominació: 

a. A les gironines afusellades pel franquisme 
 

4. S’aprova la no inclusió en el catàleg de noms de la denominació següent: 
a. Plaça de la Vila o de l’Ajuntament 
b. Padre Antonio Arribas Hortiguela 
c. Padre Abundio Marín Rodríguez 
d. Padre José Bergara Echevarría 
e. Padre José Oriol Isens Masso 
f. Hermano Gumersindo Gómez Rodrigo 
g. Hermano Jesús Moreno Ruiz 
h. Hermano José del Amo del Amo 
i. Josep Torrelles 

 
5. S’aprova la inclusió en el catàleg de noms de les següents denominacions, per 

ser candidates a donar nom a una via urbana o espai públic, quan es compleixi 
el criteri de temporalitat: 

a. Jaume Curbet Boi 
b. Isidre Vicenç 
c. Natàlia Molero i Lloret 
d. Narcís Jordi Aragó 
e. Jose Guerrero Romero 

 
6. S’aprova denominar “Pont de l’Aurora” el nou pont sobre el riu Ter. 

 
7. S’aprova denominar “Parc Central de Rafael Masó i Valentí” al Parc Central. 

 
8. S’aprova denominar “Jardins de Modest Prats i Domingo” a un espai o jardins a 

la Trv. del Portal Nou. 
 

9. S’aprova denominar “Rosa Bonillo” a un espai lliure a Fontajau. 
 

10. S’aprova denominar “Adelina Cortina Benajas” a un nou espai lliure entre els 
carrers Bonastruc de Porta i el Riu Güell, on s’hi ha instal·lat uns jocs infantils. 
 

11. S’aprova denominar “Passeig de Francina Boris i Codina” a un passeig central 
al sector del Pla de Baix de Domeny. 
 

12. S’aprova denominar “Plaça de Teresa Borín” a una plaça sense nom entre els 
carrers de l’Illa Formentera, carrer Ramon Llull i carrer Illa de la Gomera, on 
s’hi ha instal·lat un parc saludable. 
 

13. S’aprova reconèixer la denominació al nomenclàtor municipal de la 
denominació “Pont del Dimoni”, pel pont actualment reconstruït. 
 

14. S’aprova denominar “Jardí de la Pau” a l’espai lliure de nova urbanització 
davant la biblioteca Carles Rahola. 
 

15. S’aproven les següents modificacions tècniques en el nomenclàtor vigent: 
 

a. Modificar carrer del “Camp Gurnau” per carrer del “Camp Gornau” 
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b. Aprovar el perllongament de la Plaça del Pallol i supressió en el 
Nomenclàtor del carrer de Talarn. 

c. Denominar “Rotonda de l’Ultònia” a la rotonda de la plaça Francesc 
Calvet i Rubalcaba, situada al carrer Ultònia. 

d. Denominar “Rotonda del Pont Major”, a la nova rotonda d’accés al nou 
pont sobre el riu Ter, des del carrer Pedret. 

e. Denominar “Pont de Josep Tarradellas” al pont situat a l’Av. Josep 
Tarradellas. 

f. Denominar “Passera de la Riera Gornau” a la passera sobre la riera 
Gornau, del carrer Riera Bugantó a l’Av. de Montilivi. 

g. Eliminar del nomenclàtor vigent la denominació “Rotonda del Riu 
Cardener”. 

h. Modificar “Carrer de l’11 de Setembre” per “Carrer de l’Onze de 
Setembre” 

i. Modificar “Avinguda del 20 de Juny” per “Avinguda del Vint de Juny” 
j. Modificar “Carrer del 8 de Juliol de 1809” per “Carrer del Vuit de Juliol 

de 1809” 
k. Modificar “Carrer del 8 de Març de 1908” per “Carrer del Vuit de Març de 

1908” 
l. Substituir l’antiga placa indicativa amb el nom “Jardins de la Muralla, 

antic jardí de l’Hospital Militar” per “Jardins de les Pedreres”. 
 
 
 
I, sense més temes a tractar, es conclou la reunió a les 19:00 hores. 
 
Girona, 10 de desembre de 2019 
 
 
President     Secretària accidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martí Terés Bonet    Anna Juanmiquel Juscafresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2019-12-18T22:51:47+0100
	Marti Teres i Bonet - DNI 40322360W (AUT)


		2019-12-19T08:21:11+0100
	Ana Juanmiquel Juscafresa - DNI 78002916A (SIG)




