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Gavà, 2 de novembre de 2011 
 
COMUNICAT DE PREMSA I CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Esquerra-Gavà reclama que Gavà TV, Ràdio Sellarès i el 
Bruguers s’adaptin urgentment a les lleis municipals i de 
comunicació audiovisual 
Esquerra vol que s’apliquin ja els mecanismes legislatius de defensa del servei 
públic i del pluralisme informatiu en favor dels professionals que hi treballen 
 
Arran de l’inici de les emissions de Gavà Televisió per la TDT, el grup municipal d’Esquerra ha 
reclamat al govern municipal que el funcionament i el nomenament dels càrrecs directius dels 
mitjans de comunicació locals deixin d’incomplir els mecanismes de funcionament previstos en 
dues lleis: la Municipal i de Règim Local, i la de Comunicació Audiovisual de Catalunya. 
Esquerra-Gavà planteja la necessitat d’aplicar la legalitat en benefici de la missió de servei 
públic i del pluralisme informatiu que tenen encomanats aquests mitjans. Per Esquerra-Gavà, 
aquest funcionament fora de la llei és especialment greu davant la proximitat de les eleccions. 
 
La portaveu municipal d’Esquerra, Marta Jiménez ha explicat que si el govern municipal vol 
deixar d’incomplir la legislació vigent, hauria d’impulsar “abans d’un mes, la constitució d’un 
grup de treball, amb participació de tots els grups municipals, per consensuar amb rapidesa un 
reglament que estableixi les condicions d’accés i d’ús dels mitjans de comunicació local pels 
regidors i els grups municipals, i estableixi la creació del preceptiu consell consultiu assessor de 
la televisió local, que ha d’emetre un informe sobre la idoneïtat dels candidats esdevenir 
màxims responsables de la gestió del servei públic audiovisual d’àmbit local.” I segon, “un cop 
aprovat aquest reglament, se sotmetin a consideració del ple municipal el nomenament, per 
majoria qualificada de dos terços, d’aquests candidats”. 
 
Marta Jiménez ha afirmat que “a més de la necessitat que l’Ajuntament deixi d’actuar al marge 
de les lleis, aquestes normatives són una eina en favor de la independència informativa dels 
professionals que treballen en aquests mitjans. El sistema previst de nomenaments de càrrecs 
directius i la mateixa existència d’un òrgan assessor, reforcen la missió de servei públic 
d’aquests mitjans, i l’allunyen de la imatge de ser òrgans de propaganda del govern local”.  
 
En aquest sentit, Jiménez ha puntualitzat que l’Ajuntament de Gavà incompleix la l’article 170.2 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que indica que “el ple de l’Ajuntment ha de 
garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió 
municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipals i les publicacions i els 
butlletins editats per l’Ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar un 
reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i els grups 
municipals constituïts al si de la corporació”.  
 
Així mateix, la portaveu municipal d’Esquerra ha recordat que l’article 33 de la Llei de 
Comunicació Audiovisual de Catalunya estableix sobre el servei públic audiovisual d’àmbit 
local, que “correspon al ple (...) el nomenament per majoria qualificada de dos terços dels 
màxims responsables de la gestió del servei, d'acord amb el que estableixi el reglament 
d'organització i funcionament del servei. Aquest nomenament s'ha de fer a partir de l'informe 
preceptiu d'un consell de naturalesa consultiva i assessora, que ha d'avaluar la capacitat, el 
mèrit i la idoneïtat dels candidats. “ 
 
COMPAREIXENÇA DAVANT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
La portaveu del grup municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de Gavà, Marta Jiménez, 
ampliarà la informació als mitjans demà dimecres 3 de novembre, a les 18.30 h, al 
despatx del grup municipal a l’Ajuntament de Gavà, pl. de Jaume Balmes s/n, 1a 
planta. Per contactar prèviament: Marta Jiménez, 619 421 102 
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