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AJUNTAMENT DE MANLLEU

Aprovació del canvi de nom de varis carrers

Localització de l'activitat

ALÍCIA VILA I TORRENTS, secretària de l’Ajuntament de Manlleu,
C E R T I F I C O:
Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 20 de desembre de 2016, va aprovar, per
unanimitat, dels 21 regidors assistents, dels 21 que l’integren, entre altres, els acords
següents:
“APROVACIÓ DEL CANVI DE NOM DE VARIS CARRERS
Part expositiva:
1. L’any 2007 la Llei de memòria històrica (Llei 52/2007 de 26 de Desembre) aprovada
pel congrés ja preveia entre les seves disposicions l’eliminació en el paisatge urbà
dels municipis de símbols franquistes encara persistents. És en el marc d’aquesta llei
que moltes poblacions han anat eliminant dels seus carrers la nomenclatura d’aquells
que tenen un origen franquista.
2. El passat 2015, en la sessió de 21 de juliol el Ple de l’Ajuntament de Manlleu va
aprovar una “Moció per a la revisió de la nomenclatura, simbologia i títols honoraris
de manlleu dedicats a personatges franquistes, feixistes i militaristes ”. En aquesta
moció, i en el marc de la llei de memòria històrica, es proposava la retirada de la
nomenclatura de Malleu del nom de tres carrers: Vázquez Mella, Casanovas Tona i
General Weyler.
3. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Manlleu va engegar un procés participatiu amb
nenes i nens de 1r a 6è de primària dels 5 centres educatius de Manlleu per treballar
propostes de noms pels tres carrers.
4. Com a documentació de base per treballar en les propostes des del Museu del Ter es
va realitzar un informe amb informació històrica dels 3 carrers per a què les escoles
poguessin treballar aquest tema.
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5. Els noms proposats per les escoles van ser: Carrer de l'Alegria, carrer del Serpent de
Manlleu, carrer Catalunya, carrer de la Ribera, carrer del Diamant, carrer del Serpent,
carrer dels Somnis, carrer Independència, carrer de la Llum.
6. Posteriorment, del 17 al 31 d’octubre de 2016, l’Ajuntament ha obert un procés
participatiu amb la ciutadania per tal d’obtenir el tres noms finals que han estat: c.
Del Diamant, carrer del Serpent i carrer de Catalunya.
Fonaments de dret:
I.

L’article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien
drets i s’estableixen mesures a favor dels que van patir persecució o violència durant
la guerra civil i la dictadura, estableix que les administracions publiques, en l’exercici
de les seves competències, adoptaran les mesures oportunes per la retirada d’escuts,
insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal
o col·lectiva, de la sublevació militar, de la guerra civil i de la repressió de la
dictadura.

II.

L’article 75 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de població i demarcació territorial de les entitats locals preveu que els ajuntaments
mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i la
numeració dels edificis, informant-ne a totes les administracions públiques
interessades.

III.

L’article 106 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
patrimoni dels ens locals de Catalunya (en endavant, RPC), disposa que els vials
urbans són béns de domini públic i d’ús públic i, per tant, han de formar part de
l’inventari general consolidat de l’ens local i constar degudament anotats i classificats
en els epígrafs i subepígrafs corresponents.

IV.

La Resolució de 16 de març de 2015, de la Sots Secretaria, per la que es publica la
Resolució de 30 de gener de 2015, de la presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les
comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als
ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.
Concretament, a l’apartat 14.4 Retolació del municipi, entitats de població i vies
urbanes, s’estableix que els ajuntaments han de mantenir perfectament identificats
sobre el terreny cada via urbana, entitat i nucli de població. Afegeix que cada via
urbana ha d’estar designada per un nom aprovat per l’ajuntament, i que dins d’un
municipi no pot haver-hi dues vies urbanes amb el mateix nom excepte que es
distingeixin pel tipus de via o per pertànyer a diferents nuclis de població del
municipi. Així mateix, preveu que el mom escollit haurà de figurar en un rètol ben
visible col·locat al principi i al final del carrer i en una, almenys, de les cantonades de
cada cruïlla.

V.

Article 63, capítol IV, secció 1a Identificació de la via pública, de l’Ordenança de
Civisme i Convivència Ciutadana de Manlleu.
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Per tot l’exposat, previ dictamen de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER.- Canviar el nom dels carrers Vázquez Mella, Casanovas Tona i General Weyler
pels noms que han resultat més votats en el procés participatiu, passant-se a denominar de
la següent manera:
-

Carrer Vázquez Mella es canvia per carrer del Serpent
Carrer Casanovas Tona es canvia per carrer de Catalunya
Carrer General Weyler es canvia per carrer del Diamant

SEGON.- Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de 20 dies mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes, a l’efecte que qualsevol persona
interessada pugui presentar les al·legacions que consideri convenients. Transcorregut aquest
termini sense produir-se’n es considerarà definitiu l’acord adoptat.
TERCER.- Facultar l’alcalde en ordre a l’efectivitat del present acord i en particular per a
l’adequació dels instruments i registres municipals.”
I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el
vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent.
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Vist i plau
F_FIRMA_1

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
Alícia Vila i Torrents
23-12-2016 08:03

SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Àlex Garrido i Serra
23-12-2016 11:56
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