Amb l’advertiment a què fa referència l’article 206 del ROF, el Ple de l’Ajuntament de Rubí, en
sessió del dia 25 de març de 2021, va adoptar el següent acord “per unanimitat”:

ANTECEDENTS
Vist que en data 19 de febrer de 2020, per Decret d’Alcaldia número 520/2020, es va aprovar la creació de
la Comissió del Nomenclàtor dels carrers, vies i espais públics de Rubí i normes de funcionament de la
mateixa.
Vist que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Rubí va acordar fer una petició de canvi de nom de Plaça
Nova a Plaça Neus Català i Pallejà (Exp. 22/2019/MOC).
Vist que la moció va ser aprovada en el Ple Municipal, en sessió ordinària de data 25 de juliol de 2019,
acordant la convocatòria de la Comissió del Nomenclàtor durant el mes de setembre, per proposar el
canvi de nom de Plaça Nova, al barri de Les Torres, a Plaça de Neus Català i Pallejà, informar als veïns i
veïnes de la plaça Nova del canvi de nom, per tal que puguin fer els canvis corresponents en quant a
tràmits i relacions amb les diferents administracions, i minimitzar els inconvenients que el canvi de nom
pugui generar i que, un cop es faci efectiu el canvi de nom, traslladar a la Taula per a la Memòria Històrica
l’encàrrec d’organitzar un acte institucional en memòria de la Neus Català i Pallejà.
Vist que en data 1 de febrer de 2021 el Coordinador de l’ Àrea Projecció, Cultura i Esports de
l’Ajuntament de Rubí, ha emès informe favorable al canvi de nom de l’actual Plaça Nova a Plaça Neus
Català i Pallejà
Vist que en reunió de la Comissió del Nomenclàtor en data 25 de febrer de 2021 es valora l’informe
proposta emès per la Comissió Tècnica en data 17 de febrer de 2021, per al canvi de nom de la Plaça
Nova a Plaça Neus Català i Pallejà, en que consta la justificació històrica i les afectacions que suposa el
canvi, emetent informe favorable,justificant els motius i s’aprova la proposta de canvi de nom per
traslladar-la al Ple municipal.

FONAMENTS JURÍDICS
L’article 140 de la Constitució estableix que “La Constitució garanteix l’autonomia dels municipis, els quals
gaudiran de personalitat jurídica plena”
L’article 86 al seu apartat 1r de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que “El municipi és l’ ens local
bàsic de l’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en
els afers públics” i al 3r que “Aquest Estatut garanteix al municipi l’autonomia per a l’exercici de les
competències que té encomanades i la defensa dels interessos propis de la col•lectivitat que representa”.
L’article 84.2 de l’Estatut enumera les competències locals pròpies, entre les quals a l’apartat
l’ordenació i gestió del territori.

a)

L’article 75 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals estableix que “1. Els
Ajuntaments mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i la numeració dels
edificis, informant d’això a totes les Administracions públiques interessades. Hauran també de mantenir la
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corresponent cartografia o, en defecte, referència precisa de les adreces postals amb la cartografia
elaborada per l’Administració competent.”
L’article 5 de l’Ordenança de Policia i Bon Govern de la Via Pública de l’Ajuntament de Rubí estableix que
“1. Les vies de transit es distingiran i identificaran amb un nom diferent per a cadascuna d’elles.”.
El procediment ha estat el fixat a les Normes de Funcionament de la Comissió de Nomenclàtor per a
l’assignació de denominacions, constant a l’expedient tramitat per l’ Àrea de la Ciutat, Cultura i Esports, la
documentació preceptiva, informe favorable de la Comissió Tècnica i de la Comissió de Nomenclàtor per
elevació al Ple per a la seva aprovació.
La competència per a l’atorgament inicial de nom a les vies i espais públics urbans, així com per als canvis
ulteriors de denominació dels mateixos, correspon exclusivament a l’Ajuntament sent la elecció lliure i
discrecional , i només els noms atribuïts per l’Ajuntament tindran caràcter oficial i validesa a tots els efectes
legals, sent el seu ús obligatori.
Aquesta competència per a imposar o canviar els noms dels carrers, vies i espais públics no està atribuïda
de forma concreta a cap òrgan municipal. Així, atès que es tracta d’un tema que afecta diverses
competències municipals com la planificació, la mobilitat, el padró d’habitants i la cultura, i afecta el conjunt
de la ciutadania, la competència per aprovar els acords que prengui la Comissió correspon al Ple
municipal.
Vista la proposta de la Coordinadora de l’Àrea de Planificació Urbana i del regidor delegat de Planificació
Territorial i Serveis a les Empreses de data 10 de març de 2021, l’informe data del Coordinador de l’ Àrea
Projecció, Cultura i Esports de data 1 de febrer de 2021 i l’informe jurídic de data 10 de març de 2021, que
consten a l’expedient.
S’incorpora la Diligència del secretari de data 12 de març de 2021.

Per tot això,

S’ACORDA:

Primer.- Aprovar el canvi de nom de l’actual Plaça Nova del barri de Les Torres a Plaça Neus Català i
Pallejà.
Segon.- Publicar el present acord al Portal de Transparència de l’Ajuntament i difondre el seu contingut als
diferents mitjans de comunicació local
Tercer.- Tant aviat com sigui efectiu el canvi de denominació, procedir al canvi de retolació Plaça Nova del
barri de Les Torres a Plaça Neus Català i Pallejà substituint les plaques
Quart.- Facilitar les gestions de canvis de denominació de tots els veïns de l’esmentada Plaça, expedient
les corresponents certificacions oficials del canvis de nom
Cinquè.- Donar trasllat del present acord al “Instituto Nacional de Estadística”, a Correus, a la Generalitat
de Catalunya, a l’ Institut Nacional de la Seguretat Social, a la Direcció General de Trànsit, a l’Agència
Tributària, al Registre de la Propietat, a les companyies de subministrament de serveis, i altres institucions
si es considera necessari, pel seu coneixement i als efectes adients, així com a les persones interessades
en el procés de canvi de denominació.
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L'alcaldessa,

El secretari general

Ana María Martínez Martínez

JOSEP MANUEL COLELL
VOLTAS

26/03/2021 15:19:51
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