
Gavà 
 

Apartat de correus, 24 

08850 Gavà 

gava@esquerra.org 

 
 
 
JORDI CALATAYUD I SANCHÍS, portaveu adjunt 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 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè 
sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
L’article 170.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix que «el ple de l'ajuntament 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». 
 
L’aprovació d’aquest reglament resta pendent, com vam recordar en aquest plenari el 
22 de desembre passat, i el 26 d’abril de 2007. En tots els casos se’ns ha respost que 
«és una qüestió pendent de desenvolupar», que en «prenen nota» i que «estudiaran la 
manera de concretar-lo». Es dóna la circumstància que a la darrera reunió del Consell 
d’Administració de Gavà TV, el conseller delegat va indicar que elevaria el tema al Ple 
Municipal per a la seva resolució, cosa que no ha complert. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento torna a presentar el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a que, en un termini inferior a tres mesos elevi una 
proposta articulada de reglament d’accés i participació dels grups municipals a la  nova 
televisió local per internet que està previst crear, a l’emissora de ràdio municipal i al 
butlletí municipal editat per l’Ajuntament. 
 
Gavà, 23 d’abril de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Calatayud i Sanchís 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 


