
EXPLICACIÓ DE VOT DE LA CUP GELIDA ALS PRESSUPOSTOS 2020 
 
El passat dia 16 de juny, es va celebrar, de manera telemàtica, un ple ordinari per 
parlar de diversos temes que afecten a totes les gelidenques. A l’ordre del dia, també 
hi havia, l’aprovació dels pressupostos 2020. 
 
El pressupost municipal és el pla econòmic i financer que explica com l’Ajuntament 
gestiona elsdiners públics per donar resposta a les necessitats del municipi. Serveix per 
planificar, programar, controlar i avaluar les actuacions municipals i fer el seguiment 
de les finances. És una eina de caràcter anual i especifica les previsions d’ingressos i 
despeses. 
 
Amb la convicció de voler negociar uns pressupostos amb un ampli caràcter social i 
participatiu, en comparació amb el que havien tingut fins ara les gelidenques, la CUP 
Gelida, vam iniciar les converses amb l’equip de govern el 29 de novembre del 2019. 
En aquesta primera reunió vam marxar amb el convenciment que només volien saber, 
sí com a subjecte polític que som, ens abstindrem o no a l’hora de la votació. Una 
votació, planificada al mes de Gener del 2020, que finalment s’executa a destemps, 6 
mesos després. 
 
Ens vam tornar a reunir el 17 de Gener, però el pla de l’equip de govern no canvia, ens 
demanaven l’abstenció i no ens proposen res. 
 
Ens comenten, que no hi ha partides destinades a pressupostos participatius, quan en 
el pacte de Can Pascual, les forces de l’equip de govern es van comprometre a 
l’elaboració d’uns pressupostos participatius que recollissin les necessitats reals de 
totes les gelidenques. 
 
Se’ns comenta que la intenció és ajustar les partides pressupostàries de caire social, 
però sempre, amb el model de l’any anterior com a guia ( model PSC de Gelida ). 
També se’ns recalca que s’ha d’estalviar, estalviar i estalviar. 
 
Després d’aquesta reunió ja no vam tornar a saber res dels pressupostos fins 18 dies 
abans de portar-los a l'aprovació. Sense capacitat de maniobra possible. 
 
Els pressupostos 2020, fets per ERC, Gelida per la República i Gelida En Comú, s’han 
reduït un 9% i la despesa social no s’ha vist incrementada de manera rellevant. 
 
A tall d’exemple, en l’àmbit social, no s’ha acceptat la universalitat de l’estiu viu. Tenim 
una escola de música, totalment elitista, amb uns preus que només tenen a l’abast uns 
pocs. No han treballat activament per evitar el tancament d’una línia de p3 a les 
escoles Gelida. 
 
Aquests pressupostos, no reflecteixen RES del que vàrem firmar a Can Pascual, on les 4 
forces polítiques volíem promoure un nou model de treball i participació ciutadana pel 
nostre poble. On es comprometien a crear un sistema d’informació i transparència dels 
comptes municipals, i a fer una auditoria pública dels comptes a l’entrada del govern. 



Uns pressupostos que essencialment no reflecteixen l’acordat en el pacte de Can 
Pascual. 
 
A la Cup, no comprenem com les noves maneres de fer, poden venir de la mà d’una 
manca de comunicació i de treball en equip per elaborar uns pressupostos. És per això, 
que de manera coherent vam votar-hi en contra. 
 
Per altra banda, emplacem a tot l’equip de govern, a començar demà mateix, les 
negociacions per crear uns pressupostos realment participatius i socials, fets a les 
necessitats reals de les gelidenques pel 2021. Un pressupost, que també sigui el reflex 
del nou model que les 4 forces ens vam comprometre al signar al pacte de Can 
Pascual. 


