
 

 
Andreu Pérez i Lorite, regidor portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a 
l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant 
el proper Ple municipal ordinari, en base als següents 

 
 

Antecedents 
 
Fa uns mesos, al ple del mes de novembre de 2015, el nostre grup municipal 
va presentar el prec que es canviés el nom del carrer d’Artur Costa atenent els 
antecedents del personatge en qüestió, publicats àmpliament per mitjans i 
publicacions locals, i suggeríem com a alternativa el nom de Neus Català. En 
aquell moment se’ns va contestar que la normativa establerta per l’organisme 
encarregat del nomenclàtor local no permetia assignar a les vies públiques el  
nom de persones encara en vida, i en el cas de les ja traspassades, que calia 
que hagués passat un període mínim de cinc anys des del moment del decès 
perquè poguessin passar a donar nom a una via pública. 
 
Doncs bé, a Gavà hi ha una via pública, l’avinguda de Joan Carles I, que 
incompleix aquest requisit, ja que l’anomenat “Rei Emèrit” era ben viu en el 
moment de donar nom a l’esmentada avinguda, i ho continua sent a hores 
d’ara. Per altra banda, des del moment en què es va donar el nom de Joan 
Carles I a l’avinguda en qüestió, aquest personatge ha protagonitzat accions i 
se n’han revelat informacions que han provocat un deteriorament de la seva 
imatge pública i un descrèdit creixent, tant seu com de la institució monàrquica, 
que l’ha obligat a dimitir les seves funcions, i actualment encara el veiem 
aparèixer en informacions publicades que el relacionen amb afers, si no 
directament il·lícits, si reprovables des del punt de vista ètic, a banda de 
mostrar una actitud envers la ciutadania i un estil de vida que no corresponen 
amb els que una figura a qui sempre s’ha volgut fer passar per exemplar hauria 
de mantenir. Aquest descrèdit públic del personatge fa que considerem que és 
el moment de plantejar novament la possibilitat d’eliminar-ne el nom dels 
nostres carrers. 
 
Recentment hem vist com a Barcelona, i altres municipis catalans, s’ha engegat 
un procés de “desborbonització” del nomenclàtor, que ha comportat, per 
exemple, que l’antiga plaça de Joan Carles I torni a recuperar el nom que 
popularment havia tingut sempre, el de plaça del Cinc d’Oros 
 
 
Per tot això formulem el següent  
 
Prec 
 
-Que es retiri el nom de Joan Carles I del nomenclàtor gavanenc i sigui 
substituït per un altre nom de consens. 



 

 

Gavà, 28 d’abril de 2016 
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Portaveu adjunt del grup municipal d’ERC  
 

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ  


