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L’oposició rebutja la proposta de pressupost 
municipal presentada al Ple 
 

• L’Ajuntament de Gelida presentava uns pressupostos més 
socials per fer front a la crisi causada per la COViD-19. 

 
El Govern Municipal d’ERC, Gelida per la República i Gelida en Comú no va 
poder tirar endavant la proposta de pressupost 2020 presentada al Ple 
municipal degut al vot negatiu conjunt de l’oposició, PSC i CUP, malgrat la 
seva voluntat de fer uns pressupostos més participatius i socials.  
 
El pressupost municipal que es presentava per al 2020 estava centrat en les 
persones, en els serveis a la ciutadania, el suport al comerç local, la promoció 
econòmica i l’ocupació i prioritzant la despesa social per ajudar a fer front a la 
crisi provocada per la COVID-19. Així mateix, es centraven totes les 
inversions en aspectes imprescindibles com l’obertura de franges d’incendis, 
reparació de camins que han patit esllavissades durant els darrers aiguats i 
reparació de cobertes d’edificis municipals on es filtra aigua. 
 
El document econòmic ajustat d’ingressos i despeses presentat per l’Equip de 
Govern ascendia a 6.752.975€. Es tractava, a més, d’un pressupost 
particularment social perquè s’incrementaven els imports destinats per a 
l’àrea assistencial, de la dinamització comercial i d’ocupació, que 
conjuntament s’augmentaven en més de 26.000€. Per altra banda, 
s’intentava pal·liar la previsió d’una baixada dels ingressos per aquest 2020 
amb una disminució de les partides destinades a actes festius o a la promoció 
turística com és el cas de la Funifira, peticions que s’havien exigit des 
d’alguns partits de l’oposició. 
 
L’alcaldessa Lluïsa Llop expressava la importància d’aquests pressupostos 
remarcant que “ s’incrementaven les despeses socials i de promoció del 
comerç, l’economia i l’ocupació en gairebé un 66%, quan estem fent un 
pressupost que es veu reduït en un 20% respecte el de l’any anterior”. 
 
Malgrat a la voluntat d’arribar a un acord per part de l’equip de govern que va 
presentar la proposta de pressupost a l’oposició el 28 de maig explicitant que 
era una proposta i que esperaven propostes per millorar-los, el PSC i la CUP 
han rebutjat els pressupostos municipals. Llop lamentava “els 18 dies en què 
l’oposició de PSC i CUP han sigut incapaços de fer ni una sola proposta en 
positiu per Gelida, important-los només fer politiqueria sense donar 
importància a les enormes dificultats de molts gelidencs i gelidenques”. 
 

 
Gelida, 17 de juny de 2020 

 


