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Marcel·lí Reyes i Vidal, regidor i portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a
l’Ajuntament de Gavà.
EXPOSO:
Que, en base als següents ANTECEDENTS:

1. El passat 27 de gener de 2009, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà va
aprovar inicialment l’acord de Denominació de polígons industrials.
2. Segons anunci del 28 de gener (BOPB 47, 24.02.2009, pàg. 35), l'esmentat acord es
troba sotmès a informació pública durant un termini de quinze dies hàbils a comptar
des del següent a la publicació al BOPB.
3. Estem en contra de l’esmentat acord perquè creiem que vulnera la legislació sobre
toponímia.

Per això em persono en el tràmit d’informació pública de l’acord i presento les següents
AL·LEGACIONS:
1. Sobre el règim legal de la toponímia a Catalunya

1.1. L’Article 18.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener (DOGC 2553, del 9, i BOE 36, d'11 de
febrer), de política lingüística estableix que els topònims de Catalunya tenen com a
única forma oficial la catalana, d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut
d’Estudis Catalans, excepte els de la Vall d’Aran, que tenen l’aranesa.
1.2. L’acord municipal proposa denominar “Gavà Park” un polígon industrial del municipi,
denominació que el mateix acord indica que es comunicarà als diferents àmbits de
coordinació de serveis de l’Ajuntament així com al Registre de la Propietat, a les
notaries i a les companyies de serveis, fent evident que la denominació vol esdevenir
el topònim, és a dir, el nom de lloc, d’aquest polígon industrial.
1.3. La denominació “Gavà Park” no és ni lèxicament ni gramaticalment catalana, ni està
d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, i per tant vulnera
la Llei 1/1997 de política lingüística.
1.4. La denominació catalana correcta seria “Parc de Gavà”, i aquesta és la que hauria de
figurar normalitzadament als documents i plànols dels diferents àmbits de coordinació
de serveis de l’Ajuntament, així com al Registre de la Propietat, a les notaries, i als
plànols i documentació de les companyies de serveis.
2. Sobre el topònim tradicional del sector on s’assenta el polígon objecte de

denominació.
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2.1. Els camps que hi havia antigament on ara s’aixeca el polígon industrial que es pretén
denominar eren coneguts com «La marina d’en Tintorer».
2.2. Suggerim, en conseqüència, com possibles alternatives a la denominació «Parc de
Gavà» les de «Marina d’en Tintorer» o «Parc de la Marina».
2.3. Alternativament, també es podria denominar «Parc industrial de les Sorres», ja que
en l’indret on s’ubica el polígon s’iniciava aquesta àmplia partida de terra.

Pel que s'ha exposat, considerem que l’acord de Denominació de polígons industrials no
s’ajusta a la llei.

SOL·LICITO:

1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte els suggeriments presentats en
forma d’al·legacions.
2. Que es doni a l'entitat sotasignada per compareguda i interessada en l'expedient
administratiu al qual s'ha fet referència, i que se'ns notifiqui amb l’antelació requerida
qualsevol informació sobre aquest expedient o les resolucions que es prenguin, tot
mantenint-nos al corrent del procediment administratiu que se'n derivi.
3. Que, d'acord amb els articles 54.1 i 86.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons
els quals la decisió d'acceptar o denegar aquestes al·legacions ha d'estar motivada, i
els al·legants tenim dret a obtenir una resposta raonada, s'adjunti a la eventual
comunicació de l'acceptació o refús, total o parcial, d'aquestes al·legacions, l'informe
jurídico - tècnic preceptiu, atès que en cas contrari tot el procediment d'aprovació
podria ser impugnat per defecte de forma.

Us prego que considereu aquesta sol·licitud.

Gavà, 25 de febrer de 2009

Marcel·lí Reyes i Vidal
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

