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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 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
En la relació de factures número 89, ordinàries, aprovada per la Junta de Govern Local 
del passat 11 de gener, hi figura la número 2012002096, per valor de 2.722,50 €, que 
s’han pagat a la senyora Nadia Varo Moral, en concepte del 50% del material i de 147 
hores de recerca en el projecte de servei social de la dona de 1939-1978. La factura 
està carregada a la partida 2266712, «Polítiques d’Igualtat». 
 
Resulta força estrany que, en moments de greu crisi econòmica, s’impulsi un projecte 
de recerca històrica per part d’un departament municipal a càrrec d’un professional 
extern, sense comptar amb els professionals de les institucions locals competents en 
la matèria, com ara el Museu o el Centre d’Història, o ni tan sols contactar amb entitats 
locals que tenen com a objectiu precisament la recerca històrica i social al municipi, 
que probablement haurien pogut aportar voluntaris per fer la mateixa tasca, sense cap 
cost per a l’Ajuntament i amb més coneixement de la realitat local. 
 
D’altra banda, també resulta força estrany que s’hagin contractat els serveis a un 
professional extern sense seguir cap tràmit d’informació pública, ni de lliure 
concurrència, ni tan sols cap procés de selecció basat en mèrits. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento formula la següent 
 
Pregunta: 
 

• Per quin motiu s’ha decidit destinar un pressupost i realitzar aquesta recerca 
històrica per part d’un departament municipal que no té res a veure amb el 
Museu ni amb el Centre d’Història locals, sense comptar amb els mitjans i 
professionals propis de l’Ajuntament i sense explorar la possibilitat de fer-ho a 
través del voluntariat local cívic existent a la ciutat?  

 
• Quins criteris s’han seguit en la contractació d’aquest professional extern? 

Existia algun coneixement previ o hi havia alguna relació d’amistat entre la 
persona contractada i els responsables polítics que li han encarregat la feina? 

 
Gavà, 25 de febrer de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


