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AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Expedient: X2020004043 / 12232020000001
Assumpte : Secretaria
ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE NOMENCLÀTOR

Codi de Verificació electrònic: d4dbf6a1-601c-4ad3-89d7-1840e3df0e2d

Núm. :
Caràcter :
Dia:
Hora:
Lloc:

1/2021
Sessió ordinària
17 de juny de 2021
de 18.05 h a 19.00 h.
Telemàtica

Membres assistents:
Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS)
Núria Cucharero Mayol (TSF)
Cristina Vicens i Payet (JxCAT)
Jordi Lloveras i Avellí (GdC – E)
Pere Albó i Marlés (A–MES)
Sílvia Alemany Nadal, directora del Museu d’Història de la ciutat
M. Àngels Suquet Fontana, directora del Servei d’Arxiu Municipal i Gestió documental
Violeta Peralta Cancela, coordinadora de l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà
Alfred Mont de Rojas, cap de l’àrea d’Administració electrònica i Atenció al
Ciutadà
Manoli Martín Garcia, secretària per delegació.

Ordre del dia:
1. Donar compte de l’establiment del nom de “Parc Central” a l’antiga
“Plaça Alabric”
2. Donar compte de l’establiment del nom de la “Plaça Pepe Rubianes”
3. Donar compte de la correcció de la placa identificativa del carrer Carles
Rahola
4. Proposta del topònim de “Calassanç”
5. Proposta d’anomenar “Avinguda de la Sardana” en comptes de la
“Carretera de Palamós”
6. Proposta d’incorporar el nom de Ramon Novi Anglada, músic i pedagog
musical a la base de dades del Nomenclàtor
7. Numeració del carrer del Raig
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8. Incongruència del carrer Cels
9. Aclariment en el nom de la rambla Joan Bordàs
10. Aclariment duplicitat de plaques del carrer Salvador Dalí
11. Disposició d’un carrerer aprovat formalment
12. Inclusió a les plaques identificatives una referència humana, geogràfica o
històrica del nom assignat.
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Desenvolupament de la sessió:
1. Donar compte de l’establiment del nom de “Parc Central” a l’antiga “Plaça
Alabric”
El regidor Saballs explica l’establiment del nom de “Parc Central” a l’antiga
“Plaça Alabric”, que respon a la nova realitat física de l’entorn, arran de les
obres que van finalitzar. No obstant això, poden concórrer les dues
denominacions que detallen dos àmbits diferents.
2. Donar compte de l’establiment del nom de la “Plaça Pepe Rubianes”
El regidor Saballs explica l’establiment del nom de la “Plaça Pepe Rubianes”.
A l’entorn en l’àmbit del Puig, a partir de l’adquisició d‘una finca i el seu
enderroc es va permetre que d’un pas molt estret quedés un bon pas, i l’entorn
que va quedar lliure es quedés com a plaça. Es va considerar oportú donar-li
un nom públic al senyor Pepe Rubianes en el Festival Porta Ferrada. Es va fer
efectiu i avui en dono compte.
3. Donar compte de la correcció de la placa identificativa del carrer Carles
Rahola
El regidor Saballs explica que arran de l’observació d’un ciutadà que ens va
comunicar que hi havia un error en una placa del carrer Carles Rahola (carrer
situat al costat de la Via Verda), concretament en les dates de naixement i
defunció, es va poder rectificar, essent les correctes 1881 – 1939, en comptes
de 1828-1909.
4. Proposta del topònim de “Calassanç”
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Vist l’informe de la directora del Servei d’Arxiu municipal i Gestió documental de
data 9 de juny de 2020 en relació amb els dubtes existents sobre l’ortografia del
topònim Calassanç, en el qual recull de manera sistemàtica les diferents
variants i hipòtesi proposades;
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La senyora Suquet informa que l’opció més ben documentada és la de l’origen
àrab, especialment la proposada pels senyors Lluís Esteva i Xavier Colomer
Ribot, d’acord amb els estudis de Joan Coromines, i conclou que, des d’un punt
de vista ortogràfic, la forma normativa és Calassanç.
La sra. M. Angels Suquet explica els estudis realitzats i la conclusió extreta ha
estat que la més ben justificada és la del sr. Lluís Esteva i Xavier Colomer Ribot
i l’ortografia extreta de l’Institut de l’Estudis Catalans.
El senyor Albó creia que ja formaven dues paraules, i també demana si hi ha
altres punts de vista o estudis diferents. La senyora Suquet li explica l’ortografia
del topònim.
Sra. Alemany explica que també es va demanar informe del Termcat i resolia
en aquest mateix sentit. El Pla General figura Cala Sant amb T i s’hauria de
canviar.
Es vota la proposta i s’aprova per unanimitat.
5. Proposta d’anomenar “Avinguda de la Sardana” en comptes de la
“Carretera de Palamós”
Un ciutadà ha presentat una sol·licitud que exposa el següent:
«Actualment amb l’era digital, els ciutadans que vivim dins el nucli urbà i que
abans la nostra adreça era carretera de Palamós, ara es converteix en C-253.
Som la única localitat que conservem el nom de carretera de Palamós. A
Palamós va anys que li varen canviar el nom amb el d’avinguda Francesc
Macià.
Sol·licito:
Ara que la nostra ciutat ha estat nomenada Capital de la Sardana, potser seria
el noment de canviar el nom a aquesta via urbana i posar-li avinguda de la
Sardana. »

Sr. Saballs: Això sí que comportaria un canvi important per tots els ciutadans, i
exposa que no estaria d’acord amb aquest canvi.
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Sra. Peralta: Hi ha molts veïns empadronats que quedarien afectats.
S’acorda, per unanimitat, buscar un altre espai per atendre la petició del veí.

6. Proposta d’incorporar el nom de Ramon Novi Inglada, músic i pedagog
musical a la base de dades del Nomenclàtor
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«Un ciutadà ha presentat una sol·licitat que exposa el següent:
«Per donar reconeixement a Ramon Novi Inglada, músic i pedagog musical.
Fou un personatge destacat en l’àmbit musical gràcies als seus avançats
mètodes d’ensenyament, mestre de Juli Garreta, entre d’altres.
Sol·licito:
Que incloeu el nom de Ramon Novi Inglada en la base de dades de la
Comissió de Nomenclàtor per donar nom a algun espai de la nostra ciutat.»

En data 7 d’octubre de 2020, el tècnic de l’Àrea del Servei d’Arxiu municipal i
Gestió documental ha emès informe sobre les dades biogràfiques del senyor
Ramon Novi Inglada per a la valoració de la seva inclusió a la base de dades
de Nomenclàtor.
En l’esmentat informe es fa palès del seu reconeixement musical, amb
dedicació a l’ensenyament, la direcció, la interpretació i la composició, a més
del seu vincle amb la nostra ciutat, en què va residir, casat amb una guixolenca
i va morir el 10 de juliol de 1931.
Segons l’historiador Gerard Bussot: «Novi esdevindria un dels músics que més
va influir, pels seus mètodes pedagògics avançats, en l’educació musical
guixolenca de finals del segle XIX i començament del XX. ».
L’any 1883 va organitzar una escolania de música, que es coneixeria
popularment com Escolanets d’en Novi. Al 1886, fundà una escola de música
que va comptar, entre altres molts alumnes guixolencs, amb el futur músic de
prestigi internacional Juli Garreta Arboix o l’instrumentalista Arseni Menció
Calzada.
Entre 1891 i 1899 fou director de la societat coral guixolenca Gesòria, i
posteriorment, ja amb el nom d’Orferó Gesòria, entre 1914-1915 i 1918-1920.
També composà diverses obres musicals, entre altres moltes activitats. »
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Sr. Lloveras: La incorporació d’aquest nom hi aniria en contra de la
voluntat de l’essència del què es va acordar al 2018, posar un altre nom
masculí. Per això, no em sembla bé i votaria en contra.
Sra. Suquet: Podria fer una proposta d’equilibri i buscar un nom femení.

Codi de Verificació electrònic: d4dbf6a1-601c-4ad3-89d7-1840e3df0e2d

S’acorda que s’elevi una altra proposta amb la incorporació d’un nom
femení.
7. Numeració del carrer del Raig
El dia 19 d’agost de 2020 es rep una queixa d’una ciutadana que exposa la
problemàtica que la travessia del Raig està dividida en dos trams. Queda
tallada per una casa en obres inacabada i el terreny que l’envolta. I després, el
segon tram continua fins el passeig President Josep Irla. Aquest fet li ha
provocat que en els plànols i cerques per internet li surti l’altre carrer, amb tota
la problemàtica que això li comporta.
L’inspector d’obres municipal emet informe sobre l’existència de dos trams
diferents de la Travessia del Raig:
1. Tram entre carrer Sant Elm i el carrer del Raig, amb una longitud de 40
metres.
2. Tram entre el passeig President Josep Irla i fins l’accés a l’antic Hotel
Panorama, amb una longitud de 139 metres.
El tècnic informa favorablement i proposa a la Comissió de Nomenclàtor:
Primer. Aprovar una nova denominació, retolació i renumeració del tram del
carrer Travessia del Raig que transcorre des del carrer del Raig fins l’avinguda
de Sant Elm, amb el resultat següent:
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Segon. Aprovar una nova numeració de les finques amb façana aquest carrer,
sense alterar el seu domicili tributari
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S’aprova la proposta per unanimitat.
8. Incongruència del carrer Cels
«Antigament hi havia a Sant Feliu el carrer Cels, que era un trencant del carrer
Sant Domènec sense sortida que moria a un edifici particular.
A l’altre costat de l’edifici hi havia el carrer travessera de l’Algavira, que creua
els carrers Creu, Algavira i finalitza al carrer Girona.
A partir d’una actuació urbanística que va enderrocar la casa que separava els
dos carrers es van unir i actualment hi ha un únic carrer, que anomenem
travessera de l’Algavira.
Malgrat l’actuació urbanística, no es va fer cap gestió a nivell de les dades dels
sistemes d’informació i s’ha corroborat que el carrer Cels encara existeix a
diferents fons d’informació que contenen noms de carrers del municipi, com per
exemple els sistemes d’informació municipals ( com al Padró, l’IBI, el GIS), els
sistemes de l’INE, els de cadastre, etc.
S’informa de la necessitat de formalitzar la unificació d’aquests dos carrers a
nivell dels sistemes d’informació, per tal de poder donar de baixa el carrer Cels
de Sant Feliu i, realitzar les actuacions administratives que se’n derivin,
informant als altres organismes que puguin quedar-ne afectats.»
S’aprova la proposta pels assistents, amb l’abstenció del senyor Albó.
9. Aclariment en el nom de la rambla Joan Bordàs
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«Es posa de manifest la discrepància que tenim amb el nom del carrer Rambla
Joan Bordas, que a tots els sistemes d’informació apareix amb aquest nom
mentre que a les plaques informatives de les façanes està identificat com
Rambla de Joan Bordàs i Salellas.
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Aquesta discrepància ha provocat una queixa d’un ciutadà al servei de Padró
Municipal que sol·licitava que la descripció de la seva adreça contemplés el
mateix nom del carrer que apareix a la placa informativa.»
M. Àngels Suquet: S’hauria de mirar d’unificar criteris. El millor seria posar dos
cognoms per detallar-ho més. Però caldria establir criteris generals.
S’acorda deixar aquesta proposta i tractar-la conjuntament amb l’establiment de
criteris generals, en concordança amb el punt 11è d’aquest ordre del dia que fa
referència a aprovar el carrerer formalment.
10. Aclariment duplicitat de plaques del carrer Salvador Dalí
«S’ha detectat que el carrer Salvador Dalí ha quedat de manera discontinua, de
forma que dóna lloc a dos carrers i que a més, es duplica la numeració.
Atès que s’ha comprovat que en un d’aquests carrers, concretament el trencant
amb la carretera de Palamós entre l’edifici La Caleta del Sol i l’escorxador
municipal no hi ha cap persona empadronada, cosa que fa que no es perjudiqui
a cap habitant;
Es creu convenient nomenar-lo amb un altre nom per diferenciar-lo amb el
carrer Salvador Dalí en el qual sí hi ha persones empadronades.
Per la qual cosa, es proposa a la Comissió de Nomenclàtor:
Informar favorablement la imposició del nom del carrer trencant de la carretera
de Palamós entre l’edifici La Caleta del Sol i l’escorxador municipal, per Gala
Éluard Dalí (Ielena Ivanovna Diàkonova). »
Es debat per part dels assistents l’adequació de la imposició del nom femení
esmentat, pels motius de la seva vinculació a la ciutat i per la seva
transcendència per obtenir un reconeixement públic.
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S’acorda deixar aquesta proposta sobre la taula per a un millor estudi, i es farà
arribar als membres assistents un informe detallat sobre l’argumentació de la
proposta.
11. Disposició d’un carrerer aprovat formalment
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«Des que es van començar a implantar els sistemes d’informació a totes les
administracions en major o menor mesura tots contemplen l’entrada
d’informació geogràfica d’una manera estructurada, utilitzant bases de dades
de noms de carrers.
Sobre els carrers de Sant Feliu, aquesta base de dades s’ha anat
confeccionant durant molts anys en base a la informació que sempre hi ha
hagut obtinguda de tota mena de fonts, acords puntuals de designació de noms
i necessitats d’altres administracions, com pot ser Cadastre, per localitzar
finques als efectes de registre i cobrament dels impostos.
Això ha comportat que el carrerer de l’Ajuntament mai ha tingut una aprovació
complerta formal, i actualment es troben moltes discrepàncies i irregularitats
que dificulten i compliquen la gestió diària dels serveis que en queden afectats.
Així doncs, als sistemes d’informació municipal tenim carrers dels quals no en
sabem el nom correcte, carrers que ja no existeixen o carrers que no han existit
mai però es van entrar perquè alguna altra administració ho requeria.
Aquest darrer cas seria el de zones com “Lugar Sant Pol”, “Urbanització Casa
Nova”, “Grup Sot dels Canyers”, entre molts d’altres, que es van entrar com a
carrers perquè el Cadastre els havia configurat així als seus sistemes
d’informació abans que en aquestes zones hi haguessin carrers “reals”.
També ens trobem amb els casos que el carrerer dels sistemes d’informació
municipal no coincideix amb d’altres d’ús generalitzat com el de l’INE,
Cadastre, Correus, Google, etc.
I finalment tenim els casos en què el nom del carrer que tenim als nostres
sistemes no coincideix amb les plaques informatives situades sobre el terreny o
altra informació que publiquem com els mapes turístics, espais web,
cartografia, etc.
Atès que actualment els sistemes informàtics han evolucionat prou com per
afrontar fàcilment una revisió del carrerer de tot el municipi i que els
mecanismes d’intercanvi d’informació amb altres administracions i empreses
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privades també han madurat prou com per poder-los traslladar els canvis que
l’Ajuntament efectua, s’informa de la necessitat de revisar el carrerer de tot el
municipi amb l’objectiu de confeccionar una base única, actualitzada i fiable
d’informació.
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Aquesta actuació podria contemplar aspectes com els següents:
-

Crear una base dels carrers existents al municipi, identificant-los clarament
amb les seves sigles, nom, numeracions, etc... identificant els obsolets,
duplicats i incorrectes.

-

Situar sobre el sistema geogràfic corporatiu (GIS) cada carrer amb tots els
atributs correctes (nom, sigles, inici, final, llargada, etc...).

-

Revisar sobre el terreny les plaques informatives dels noms de carrers.

-

Actualitzar totes les fonts d’informació municipal i traslladar aquesta informació
a totes les fonts externes. »
Alfred Mont: Explica la necessitat i que hi ha uns 500 carrers per revisar i
aprovar-los formalment.
S’acorda aprovar la proposta per unanimitat.

12. Inclusió a les plaques identificatives una referència humana, geogràfica o
històrica del nom assignat.
Un ciutadà ha presentat una sol·licitud que exposa el següent:
«Amb la intenció de fer de Sant Feliu una ciutat més amable i entenedora
us vull sol·licitar que, en un termini adequat, tingueu en compte el
següent suggeriment:
Aplicar als carrers de la ciutat i a la seva “placa” el nom complert (no tan
sols el cognom), així com la referència humana, geogràfica o històrica al
fet d’haver posar al carrer aquesta definició (lloc, persona, fet, història,
etc...) a la fi de donar als carrers una visió més humanitzada de la
ciutat.»

Pere Albó: Està d’acord amb la proposta.
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Els membres assistents estan d’acord amb la proposta i d’establir-los com a
criteris generals, amb un vistiplau tècnic de l’encarregat abans de posar les
plaques.
[Firma01-01]

[Firma02-01]
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària delegada, estenc
aquesta acta amb el seu vistiplau.
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