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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya -

Els Verds - Independents per Gavà 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:

El  número  del   5  de  març  del  periòdic  municipal  El  Bruguers,  publicava  a  tota  pàgina  una

entrevista  a  l’actual  alcaldessa  i  cap  de  llista  pel  PSC Raquel  Sánchez,  de  marcat  contingut

preelectoral.  

Volem anar més enllà de les consideracions que aquest grup, i el conjunt de la ciutadania, pugui

fer sobre la gran quantitat de fotografies i titulars dedicats a la candidata del PSC en cada número

d’aquesta  revista  municipal.  Ens  estalviem  la  qualificació  sobre  l’ampli  reportatge,  de  dues

pàgines, dedicat a la seva conferència de balanç sobre el seu primer any de mandat,  o sobre

l’edició d’un número monogràfic sobre la campanya “Junts fem net”  amb una editorial a pàgina

sencera signada per la mateixa alcaldessa.

De  fa  anys  reclamem  que  l’Ajuntament  de  Gavà  compleixi  la  llei  pel  que  fa  als  mitjans  de

comunicació  municipals.  Malgrat  això,  el  govern  municipal  manté  el  nostre  consistori  en  un

continuat incompliment de l’article 170.2 de la Llei municipal i de règim local, segons el qual el ple

municipal ha 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”.

No parlarem del que s’ha fet o no en el passat , sinó de l’immediat futur. En concret ens referim als

números del Bruguers que s’editin fins el 24 de maig, on cal garantir que aquest mitjà públic de

comunicació, que paguem tots els veïns de Gavà amb els nostres impostos, apliqui uns mínims

criteris d’equitat i pluralisme a les portes de les properes eleccions municipals. 

Per aquests motius, formulem el següent

PREC:

D’acord amb el que diu l’abans citat article 170.2 sobre el paper del ple de l’Ajuntament com a

òrgan  que  garanteixi  “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”,  reclamem que la resta d’alcaldables  dels

grups  municipals  presents  en  aquest  consistori  apareguin  entrevistats  al  periòdic  El  Bruguers

abans de les eleccions municipals d’enguany, en les mateixes condicions d’espai interior i menció

a la portada, que l’entrevista publicada a la candidata del PSC.

Gavà, 23 de març de 2015
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