
Dimarts, 16 de juny tenia lloc a Gelida un Ple important, com sempre ho és un Ple on es presenten
els  pressupostos.  Uns  pressupostos  amb  un  grapat  d’inversions  importants  en  molts  àmbits:
arranjament de teulades al CIC i al Centre Cultural, que per deixadesa total i absoluta de l’equip de
govern socialista dels darrers anys havia anat deixant de banda i mai havia entomat.
Però no tan sols això: calia fer inversions importants en l’àmbit de territori per fer arranjaments
necessaris en camins rurals, molt importants per garantir l’accés al veïnat que preferentment els
utilitza i que havien quedat malmesos per les pluges del Glòria, per no parlar dels talussos de Can
Sàbat, camí del Puig, reforç del pas del funicular a l’Avda Catalunya i ampliació de voreres.
Tampoc no oblidem actuacions importants en les àrees d’educació ni treballs forestals per protegir
el municipi davant els incendis forestals.

I  potser  el  més  important:  adequar  les  arques  municipals  a  les  necessitats,  grans  i  imperioses
necessitats  de  moltes  famílies  a  conseqüència  del  dur  cop  que  ha  representat,  representa  i
representarà la situació sanitària, econòmica i social.

Doncs  bé,  aquests  grups  de  l’oposició  voten  NO  al  pressupost,  amb  la  qual  cosa  obliguen  a
prorrogar els de l’any 2019, plagats de mancances (i no oblidem que fets pels socialistes) i que
requeriran de sovintejades modificacions de crèdit per tirar endavant... si ells volen. Els uns (PSC)
voten no «per coherència», i els altres (CUP) per silenci còmplice, doncs es van limitar, ni menys
però tampoc més a dir que NO. Ni explicació de vot ni res que s’hi assembli.

I  és  PSC  que  es  queixa  de  poc  temps  en  presentació  de  documentació?  Són  especialistes  en
endarrerir-la quan manen, l’hemeroteca va plena de casos.

Quan se’ls va aportar la documentació,  quantes propostes van fer? CAP. Ni una, tot  vantant-se
durant el Ple que havien estudiat molt i molt tota la documentació. Doncs no ho sembla.

En qualsevol cas, el més trist és la paupèrrima sensibilitat que ha demostrat l’oposició en aquest
moment que es requeria, ja no una entusiasta aprovació (que tampoc no s’esperava) però sí una
abstenció  crítica.  Sigui  com sigui,  Gelida  per  la  República  –  Primàries  Catalunya continuarem
ferms en les nostres creences, sense defallir. El nostre compromís amb les ciutadanes que ens van
votar, i també amb les que no, és fer el millor possible per Gelida. Ja sabem que mai no plou a gust
de tothom, però no és això, companys, no és això.
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