Aprovades per la Comissió de Nomenclatura de Vies Públiques
7 de juny de 2021

BASES D’ACTUACIÓ DEL PROCÉS OBERT I PARTICIPATIU PER
ESCOLLIR EL NOM DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DE LA BIBLIOTECA
El nomenclàtor de vies urbanes, espais i equipaments públics constitueix una riquesa
patrimonial que posa en contacte la llengua i la cultura amb el seu territori i, per tant,
forma part de la història del municipi. Una història viva en què els noms de lloc estan
en constant evolució. Aquestes denominacions formen part del patrimoni col·lectiu i
aporten un reconeixement públic a la manera popular de denominar els espais, a una
causa, a la memòria d’una personalitat, a un esdeveniment, etc. i incorporen un valor
afegit de caràcter afectiu a l’espai objecte de denominació, que contribueix a reforçar
la identificació amb l’entorn més pròxim i el sentiment ciutadà de pertinença a la
col·lectivitat.
El nom oficial de tots els espais, carrers i vies públiques del municipi és, doncs, un
patrimoni col·lectiu del poble que a més de ser un element d’informació sobre la
història dels llocs que anomena és l’element identificador bàsic del territori i serveix per
acotar-lo i definir-lo.
Atenent a aquestes característiques rellevants de la importància del nomenclàtor en la
riquesa patrimonial del territori, de la seva història i del valor afegit que prenen els
noms de carrers, espais i equipaments públics, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
promourà un procés participatiu perquè el veïnat i entitats del municipi facin propostes i
decideixin per la votació de l’equipament municipal de la Biblioteca, la qual celebrarà el
seu 20è aniversari el 8 de setembre de 2021.
L’objectiu principal d’aquest procés és implicar d’una forma oberta a la ciutadania en la
presa de decisions de les vies urbanes, espais i equipaments públics que, més enllà
del component decisori, aquest procés permetrà la millora dels canals de deliberació
entre l’Ajuntament i la ciutadania, generant espais de reflexió col·lectiva, consolidant
un espai de bon govern compromès amb la democràcia local de proximitat que reforça
els drets a la transparència i a la participació en els assumptes públics.
Donat que aquest procés no canvia la denominació d’un carrer, no afecta a domiciliats,
ni tampoc a persones propietàries.
Les bases que regulen aquest procés són el document que establirà les seves regles
en totes les seves fases i accions.
1. Objecte del procés participatiu
En aquest procés participatiu la ciutadania del municipi podrà presentar propostes de
noms i decidir mitjançant votació popular:
• Posar nom a l’equipament municipal de la Biblioteca.
Els principis d’aquest procés són: vinculant, universal, deliberatiu i amb un sistema de
garantia, transparència i bon govern.
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2. Règim jurídic
El règim jurídic d’aplicació és el que deriva dels articles 69 i 70 bis de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; els articles 67 i 68 de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern;
l’article 14 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la Transparència i el dret d'accés a
la informació pública; la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, articles 1,2, 40 a 43,46 a 53 i
disposició addicional segona; així com el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i l’acord de Ple de data 18
de desembre de 1995 pel qual s’aproven les bases reguladores de la Comissió
informativa especial permanent de nomenclàtor de vies urbanes i espais públics.
3. Estructura del procés
El procés inclou les següents accions després de l’aprovació d’aquestes bases per
part de la Comissió Permanent de Nomenclatura de Vies Urbanes i Espais Públics.

https://consultes.santquirzevalles.cat/nombiblioteca

4. Presentació i recollida de propostes
El període de presentació de propostes serà del 9 al 24 de juny de 2021 (ambdós
inclosos). No es podrà valorar cap proposta que s’hagi presentat fora de termini.
Poden presentar propostes la ciutadania major de 14 anys empadronada al municipi,
les entitats registrades al Registre Municipal d’Entitats i els comerços/empreses amb
domicili fiscal a Sant Quirze del Vallès. La forma de presentació pot ser telemàtica o
presencial.
Cada persona física, entitat, empresa o comerç podrà presentar un màxim de dues
propostes de denominació. Aquestes s’han de consignar en una fitxa o formulari
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disponible preferentment en format digital i també disponible en paper. Així, les
propostes es poden presentar a través de la seu electrònica www.santquirzevalles.cat i
també de forma presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament i Centre
Cívic de Torre Julià, mitjançat petició de cita prèvia: telèfon 937216800, correu
electrònic oac@santquirzevalles.cat o a través del formulari disponible a
www.citaprevia.santquirzevalles.cat.
Atesa la commemoració del 20è aniversari de la Biblioteca es prioritzaran les
propostes d’escriptores i autores que promocionin els valors a les activitats i de
l’equipament municipal, el patrimoni humà i cultural, figures que hagin destacat en la
història del municipi i de Catalunya i que generin vincle amb el poble, en base als
criteris establerts a les bases generals de la Comissió Permanent de Nomenclatura de
Vies Públiques.
Les propostes han d’incloure els antecedents, les dades biogràfiques i la informació
facilitada per la família o les institucions relacionades amb la persona de referència.
5. Selecció de les propostes finalistes
Exhaurit el termini de recollida de propostes la Comissió de Nomenclàtor es reunirà el
28 de juny de 2021 per a valorar que les propostes compleixin amb els requisits
acordats.
D’entre totes les propostes es seleccionaran un màxim de 3, tenint en compte la seva
priorització, qualitat i nombre de propostes presentades. En tot cas, es descartaran
aquelles que facin esment a persones vives, dones que ja estiguin representades als
espais o vies públiques del poble o bé no es disposi del consentiment exprés dels
representants legals de les difuntes.
A la Comissió de Nomenclatura de Vies Públiques, a més dels membres permanents
de cada grup polític, de la presidència i del secretari/ària, s’afegiran com a membres
assessors, sense dret a vot, una persona tècnica dels serveis municipals de Cultura,
Participació Ciutadana, la Biblioteca, Comunicació, Feminismes i LGTBI i del Consorci
per la Normalització Lingüística.
El règim d’acord per la selecció de les propostes finalistes serà el que estableixen les
bases d’actuació de la Comissió, majoria absoluta amb règim de votacions de vot
ponderat.
6. Votació de les propostes
Les propostes que hagin passat a la fase de votació es prioritzaran seguint un sistema
de votació popular.
Podrà participar a la fase de votació tota la ciutadania empadronada al municipi de
Sant Quirze del Vallès major de 14 anys.
El període de votació serà de l’1 de juliol al 6 de setembre de 2021.
Els mètodes d’identificació acceptats són un formulari de votació que incorpora un
sistema amb identificació de caràcter participatiu de NIF + data de naixement, validat
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per un cens padronal tancat a 30 de juny de 2021 o bé mitjançant els sistemes
d’identificació digital recollits al VÀLid del Consorci AOC.
Atès això, les votacions es podran realitzar en qualsevol de les següents modalitats,
previ consentiment dels interessats informats del tractament i ús de les seves dades
personals i només es permetrà una votació per cada document acreditatiu d’identitat
escollint una única proposta d’entre les finalistes.
-

En línia a través de la plataforma https://consultes.santquirzevalles.cat des de
les 00.01h de l’1 de juliol i fins a les 23:59h del 6 de setembre de 2021.

-

Presencialment als equipaments municipals habilitats, sense cità prèvia i
garantint el dret de vot amb les mesures de seguretat sanitàries per la COVID19 que siguin vigents, durant els horaris d’obertura següents:
o Oficina d’Atenció Ciutadana (Ajuntament): de dilluns a divendres de
8:30 a 14h, de l’1 de juliol fins al 31 d’agost i també el 3 de setembre.
Entre l’1 i el 2 de setembre 8:30 19h.
o Oficina d’Atenció Ciutadana (Torre Julià, les Fonts): els divendres de
8:30 a 14h i l’1 setembre de 15 a 20h.
o Biblioteca Municipal: de dilluns a divendres de 15:30 a 20:30h i els
dimarts i dijous de 10 a 13h.

L’Ajuntament es reserva el dret a fer qualsevol comprovació en relació a la identitat
dels electors, amb l’advertiment que la suplantació d’identitat pot comportar la comissió
d’un delicte i l’anul·lació del vot.
L’escrutini es realitzarà a partir de la finalització de la fase de votacions, es difondrà a
través del diferents mitjans de comunicació municipal i serà accessible a l’espai web
de consultes i al Portal Municipal de Transparència.
Finalitzat el procés de votació es preveu que l’escrutini es validi per part de la
Comissió Permanent de Nomenclàtor que es reunirà el 7 de setembre de 2021 i
posteriorment s’elaborarà la proposta d’acord d’aprovació mitjançant sessió plenària.
Sant Quirze del Vallès, 3 de juny de 2021
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