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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà

FORMULO
La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic
Municipal i l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit
en un termini màxim d’un mes.

Antecedents
L’Ajuntament de Gavà posa al servei del ciutadà diversa informació mitjançant la pàgina web
municipal “Gavaciutat.cat”.
En aquesta pàgina podem trobar un enllaç que ens informa dels resultats de les eleccions
municipals, autonòmiques , generals i europees a partir de l’any 1999.
El nostre Grup Municipal ha pogut constatar que la informació que facilita l’Ajuntament en
relació a les passades eleccions del 27 de setembre de 2015, no reflecteix la informació
correctament, tal i com es pot comprovar en la foto que s’acompanya.
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Com es pot veure, el gràfic que representa la proporció de vots obtinguts per les diferents
forces a les passades eleccions del 27 de setembre al Parlament de Catalunya resta
incomplet i no reprodueix el resultat de les votacions, atès que no hi són representades
totes les forces polítiques presentades.
Vist això, formulem la següent

Pregunta
• Quin tipus de seguiment es fa de la informació que apareix a la web municipal i que es
facilita al ciutadà, per tal de poder garantir la seva veracitat?
• Ha detectat l’Ajuntament alguna altra irregularitat amb la informació que es facilita?
• Ha iniciat l’Ajuntament els tràmits per subsanar aquesta mancança d’informació?
• En quin termini estarà corregit?

Gavà, 15 d’octubre de 2015

Albert Massana i Gràcia
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

