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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Els 
Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3del 
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base 
als següents  
 
Antecedents: 
 
Entre les diverses competències que té el municipi  hi ha el nomenclàtor de les vies i carrers del terme, 
sempre que siguin de caràcter totalment local. Aquesta competència té una transcedència que depassa el 
pur caràcter de catàleg de topònims, ja que afecta a temes jurídicament rellevants com l’empadronament, 
la domiciliació fiscal, o la domiciliació de les persones físiques, afers determinants en tot allò que té a 
veure amb la promoció i desenvolupament econòmic i la prestació de serveis al ciutadà. És, doncs, una 
competència que s’ha d’exercir amb la màxima cautela de seguretat jurídica, evitant que de la nit al dia es 
puguin produir situacions paradoxals com la d’un malalt amb teleassistència a qui no poden assistir 
perquè el nom del carrer on viu ha variat, o que un negoci que té una determinada promoció en marxa 
faciliti una adreça que ha deixat d’existir. 
 
Per tant, cal exercir aquesta competència d’acord amb el principi de màxim consens, de motivació de les 
decisions de l’administració –per evitar l’arbitrarietat prohibida pel marc legal vigent– i, en el cas que ens 
ocupa, a través d’un procediment reglat. En el cas de Gavà, el 15 de febrer de l’any 2000, la Comissió de 
Govern va aprovar el nomenclàtor de les vies públiques de Gavà, i el 22 de novembre de 2005 es va crear 
la ponència del nomenclàtor com a òrgan especialitzat en el tema, per dotar de criteris estables i 
coherents a la denominació de les vies urbanes de la ciutat. 
 
A Gavà existeix la via denominada Travessia de Sant Nicasi. Aquesta via pública, que ja apareix al mapa 
cadastral del 1862 és, de fet, més antiga que el mateix carrer de Sant Nicasi, que fou urbanitzat a finals 
del segle XIX. La Travessia de Sant Nicasi, que originàriament anava des de l’actual carrer de Sant Pere 
fins a l’actual carrer de l’Àngel, va quedar aviat tallada per la part sud, conformant un carreró que, en la 
seva part meridional, acabava en un cul de sac. No obstant això, la via mantenia la denominació 
tradicional, i així consta al nomenclàtor aprovat per la Comissió de Govern l’any 2000. 
 
A finals de 2011 la situació va variar i, sense que es conegui cap informe de la ponència del nomenclàtor, 
ni cap acord de la junta de govern local que modifiqui el de la comissió de govern de l’any 2000, el govern 
local va decidir eliminar la denominació de Travessia de Sant Nicasi del tros meridional de la via, la que 
neix al carrer del Centre i acaba en un cul de sac, i li donava una numeració única, com si fos una 
parcel·la única: carrer del Centre, 39, sense tenir en compte que allà hi viu més d’un veí. Amb data 3 de 
gener de 2012, uns veïns afectats van entrar al registre una instància (R.E.: 456) per la qual es 
demanaven explicacions pel canvi de nom de la Travesia Sant Nicasi per carrer del Centre núm. 39. 
Sense donar-hi resposta, el passat dia 6 de març a les 8 del matí, treballadors de PRESEC van procedir a 
la retirada de la placa identificativa del carrer. A hores d’ara aquest carrer resta sense identificació, ni 
placa. 
 
Es dóna la circumstància que en aquest carrer, on viu més d’un veí, hi viu una persona depenent i 
connectada a tele assistència. El canvi de nom i la desaparició de la identificació de la via li poden 
ocasionar problemes en cas d’urgència. A banda, la resta de veins i un un petit negoci que hi ha establert, 
ara resten sense identificació. 
 
Creiem que en aquest cas s’ha produït un error en la supressió de la denominació d’aquest tram de via 
urbana, tant perquè es tracta d’un carrer molt antic amb un nom consolidat i tradicional, té veïns residint-
hi, no coneixem cap informe de la ponència del nomenclàtor sobre el canvi de nom, no existeix cap acord 
de la junta de govern local sobre la supressió del nom d’aquest tram de carrer, i a més no ha existit cap 
reivindicació, ni sembla existit cap motiu raonable, per decidir aquest canvi. 
Per aquests motius el grup que represento fa el següent 
 
Prec: 

• Que, a partir d’ara, els canvis de noms de carrers o vies públiques de la ciutat hagin de ser 
motivats mitjançant justificacions tècniques emeses per la ponència del nomenclàtor, i aprovats 
per un òrgan col·legiat, sigui el Ple o la Junta de Govern Local. 

• Que es restitueixi el nom i la placa identificativa al tram meridional de la Travessia de Sant 
Nicasi, tal com constava al nomenclàtor aprovat l’any 2000. 

 
Gavà, 28 de març de 2012 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
 


