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El ple no aprova el pressupost municipal 2020
El vot en contra del PSC (6) i de la CUP (1) nega l’aprovació dels comptes de l’Ajuntament de
Gelida per aquest any, presentats per l’equip de govern d’ERC-Primàries-Gelida en Comú (6).
Estem davant un fet irresponsable i greu, que boicoteja els recursos previstos per a la
protecció social i la reactivació econòmica de Gelida davant els efectes de la Covid-19.
Tampoc es podran tirar endavant les inversions urgents per refer les conseqüències dels
aiguats en vies públiques i protegir de l’aigua edificis municipals com la Biblioteca i el CIC- Les
Monges o obrir les franges de protecció contra incendis

L’alcaldessa Lluïsa Llop ha estat l’encarregada d’explicar els pressupostos. S’ha disculpat pel
retard en la presentació, explicant que es va presentar el pressupost als grups de l’oposició -
PSC i CUP – fa tres setmanes i els van entregar la documentació sense que des de llavors el
govern hagi rebut cap proposta per part d’aquests dos partits.

El pressupost 2020 suposava una rebaixa del 19% amb relació al de l’any 2019, passant de 8,3M
(un cop modificat el 2019), als 6,7M d’enguany.

L’alcaldessa ha parlat del moment d’incertesa derivat de la pandèmia, la important reducció
d'ingressos, amb la caiguda d'impostos i de la recaptació per activitats educatives, formatives,
lúdiques i esportives que s’han aturat. També ha destacat la voluntat de donar resposta a la
crisi mitjançant l’ajuda a persones, famílies, professionals i negocis locals impactats per
l’aturada econòmica. L’Ajuntament vol fer tot el possible per reactivar l’economia local, incidint
en la promoció econòmica i mantenint la despesa pública per frenar la caiguda de l’activitat
econòmica, endeutant-se si cal. I fer-ho mantenint íntegra la seva plantilla, sense acomiadar
ningú malgrat l’aturada d’activitats que ha mostrat la gran predisposició dels treballadors per
fer activitats telemàtiques.

L’equip de govern ha fet una anàlisi detallada de cada àrea, per prioritzar les despeses
imprescindibles i per rebaixar altres despeses. Lluïsa Llop ha posat l’exemple de la revisió de la
potència contractada als comptadors de llum dels edificis públics.

També s’ha estalviat en activitats que s’han suprimit o reduït (culturals, esportives, gent gran,
etc.), o que no es podran dur a terme com estaven previstes (cas de la Funifira).

Amb l’estalvi s’ha aconseguit incrementar la despesa social, que l’alcaldessa ha definit més com
a “inversió corrent”, perquè és del tot necessària. Les subvencions assistencials, en la proposta
de pressupost, passaven de 20 mil a 45 mil euros. Els ajuts alimentaris, de 29 a 40 mil. La
formació professional per a aturats, de 30 a 40 mil. La promoció econòmica, de 3 a 10 mil. El
suport al comerç local, d’1,4 a 5 mil euros. Cap d’aquests augments es podrà dur a terme.

Lluïsa Llop explica que per fer front a un paquet d’inversions urgents s’havia previst un crèdit de
la Diputació per 200 mil euros, a 10 anys i sense interessos. Són inversions que ara no es podran
fer, necessàries a conseqüència de les pluges de primavera: neteja perimetral com a franja de
protecció contra incendis del nucli urbà i de Martivell, mur del carrer de Can Sàbat (amb carrer
Pau Vila), mur de l’escullera del riu Anoia al camí del Puig a Can Roig, mur per estabilitzar el



camí de la Valenciana, camí de can Batllevell, talús al camí de Can Valls sota l’AP7 (amb el risc
per l’estabilitat de la pròpia autopista), reforma al pati del Montcauet que filtra aigua a la llar
d’infants, també als terrats del CIC i del Centre Cultural, reforç del pas superior del Funi a
l’Avinguda Catalunya, ampliació de voreres davant l’escola Montcau per seguretat dels infants.
Menys urgent, la renovació final d’enllumenat en tecnologia led al poliesportiu, pàdel i tennis, i
part del polígon Molí Nou.

Tant la portaveu de Primàries, Montse Rovira, com la de Gelida en Comú, Anna Vadillo, han
defensat la importància d'aprovar aquests pressupostos reals i socials, absolutament necessaris
per Gelida.

El portaveu del grup socialista, Lluís Valls, ha justificat el seu vot en contra per la falta de diàleg i
de participació, així com per discrepàncies en els criteris del pressupost.

Per la seva banda, el regidor de la CUP, Rubén López, ha alçat la mà per votar no, sense dir ni
una sola paraula ni fer cap proposta. És un posicionament incoherent, després que fa un any va
donar suport al canvi de govern republicà a Gelida i va signar el programa d’actuació per als
quatre anys de govern.

A conseqüència de la no aprovació dels pressupostos (que inclouen també el Patronat d’Esports
i el Patronat de Ràdio Gelida), l’alcaldessa ha hagut de retirar de l’ordre del dia el paquet de
mesures socials i per a la reactivació econòmica, que anaven vinculats al pressupost.

“El que més lamento -ha manifestat l’alcaldessa- és aquesta politiqueria mal entesa que ha
portat conjuntament a PSC i CUP a no voler fer ni una sola proposta en 18 dies per millorar el
pressupost menystenint les necessitats dels veïns i veïnes, en especial dels que pitjor ho
passen en l’actualitat.”

El ple s’ha celebrat el dimarts 16 de juny, de manera telemàtica, i està disponible íntegrament al
YouTube dins el canal de l’Ajuntament de Gelida. 


