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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: 
 
En repassar les factures aprovades per la Junta de Govern Local i les de l’IMPAC 
corresponents a l’any 2011, hem comprovat que l’any passat l’Ajuntament de Gavà es va 
gastar, del capítol corresponent a atencions protocol·làries d’alcaldia, 1.392,40 € mensuals –és 
a dir, 16.708,80 €– en total, en fotografies, a través d’un contracte amb un fotògraf de Santa 
Coloma de Cervelló. Pel que fa a l’IMPAC, aquest mateix fotògraf va facturar, mensualment, 
2.578,54 € -és a dir, 30.942,48 € en tot l’any, en concepte de fotografies per al periòdic El 
Bruguers (periòdic que, tot sigui dit, només va tenir 6 edicions). És a dir que, només en 
fotografies, l’Ajuntament i els seus organismes autònoms es van gastar, pel cap baix, un total 
de 47.651,28 €. Per a enguany, d’acord amb les primeres factures aprovades per les juntes de 
govern Local i de l’IMPAC, s’estan pagant 491,66 € mensuals des d’alcaldia, i 2.578,54 € 
mensuals des de l’IMPAC per aquests conceptes. Si això segueix així, només en fotografies, 
l’Ajuntament de Gavà i els seus organismes autònoms es gastaran, pel cap baix, 36.842,40 €. 
No ens consta que, per aquest subministrament extern, s’hagi efectuat cap licitació ni s’hagi 
seguit cap procediment dels que marca la llei de contractes del sector públic, i tenim el 
convenciment que s’ha atorgat a dit. 
 
Amb la crisi que estem patint, amb els retalls salarials als treballadors i funcionaris municipals 
que estan imposant, i amb l’acomiadament de personal municipal que s’ha realitzat, 
considerem del tot improcedent aquesta despesa, més tenint en compte que l’Ajuntament 
disposa d’una nodrida plantilla de treballadors en l’àrea informativa –pemsa, ràdio, televisió– 
que amb una senzilla càmera digital podrien fer totes les fotografies necessàries per al 
Bruguers i per als altres usos d’alcaldia, sense cap cost. Es tracta d’una despesa sumptuària 
clarament prescindible. 
 
Per aquests motius el grup que represento fa el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a prescindir totalment del servei de fotografies extern, i que aquest 
passi a ser realitzat per personal propi de la casa, i que l’estalvi que se’n derivi s’apliqui a 
finalitats socials o a incrementar les subvencions a entitats locals. 
 
Gavà, 23 d’abril de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchís 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


