
El "nou" govern haurà de continuar amb el pressupost vell del 2019 
 
L'equip de govern d'ERC, Primàries Gelida i Gelida en Comú no obté el suport del PSC 
i la CUP per aprovar el pressupost del 2020 
 
Tal com va succeir a l'octubre de l'any passat en l'aprovació de les ordenances, en el 
ple celebrat aquest passat dimarts, 16 de juny, els grups de l'oposició amb el seu vot 
en contra vam impossibilitar l'aprovació del pressupost d'aquest any 2020. 
L'ajuntament de Gelida continua, doncs, amb les ordenances i el pressupost del 2019. 
 
En la seva intervenció, el cap de llista del PSC, Lluís Valls va posar de manifest 
l'absència de participació ciutadana en l'elaboració dels pressupostos i més quan la 
participació havia estat un dels principals lemes electorals dels tres grups que 
conformen el govern i un dels punts essencials de l'acord de govern. 
 
Així mateix va expressar que "un pressupost presentat al mes de desembre pot estar 
mancat d'exactitud en les xifres, precisament perquè es pressuposa a un any vista, 
però un pressupost presentat a meitat d'un exercici no pot tenir partides ja exhaurides 
o amb un elevadíssim percentatge ja executat". Davant l'argument de l'alcaldessa de 
què des de les diferents regidories s'havia analitzat detalladament cadascuna de les 
partides de subministres i manteniments, el grup socialista va desmuntar aquest 
argument detallant nombroses partides que mantenien la mateixa partida que 
l'exercici anterior. 
 
En aquest sentit, els socialistes van assenyalar que analitzant el pressupost hi havien 
partides del tot sobredimensionades en el capítol d'ingressos (p. ex: en piscina i 
Estiuviu es preveia ingressar més que l'any passat, quan és evident que les mesures de 
seguretat disminuiran l'aforament i les inscripcions) o partides com les taxes de 
terrasses i del mercat setmanal on es preveia ingressar el mateix que l'exercici anterior 
tot i haver comunicat públicament el no cobrament d'aquestes taxes durant tot l'any a 
conseqüència de la pandèmia. 
 
Des del grup socialista es considera infamant que l'alcaldessa manifestés com un mèrit 
el fet de mantenir la plantilla de treballadors i treballadores de l'ajuntament durant la 
pandèmia quan és de tots sabut que, d'acord amb la llei, una administració pública no 
pot dur a terme cap ERTE o acomiadament. 
 
Encara que l'equip de govern argumentés que era un pressupost que pretenia donar 
resposta a les necessitats derivades de la COVID-19, des del grup socialista es va 
qüestionar amb xifres aquesta afirmació i va posar com a exemple que es mantingués 
la partida d'activitats culturals, reprogramant dins d'aquest exercici activitats que 
s'havien suspès, o que es reduís el pressupost global de la Festa Major (al mes d'agost) 
i altres festes (bàsicament en el cicle estiuenc) en només 2.000 euros i en canvi la 
FUNIFIRA, fira de promoció del municipi que se celebra al novembre, es reduís en 
35.000 euros; una xifra d'estalvi que és superior a la suma total dels increments de les 
partides de comerç, subvencions assistencials, promoció econòmica, formació i 
ocupació. 



Per altra banda, el grup socialista va mostrar el seu desacord amb el fet que el 
pressupost no contemplés cap de les despeses i inversions que en el ple del mes de 
novembre, a proposta del PSC, van ser aprovades per incorporar al pressupost del 
2020. 
 
El grup socialista rebutja el victimisme d'un govern que en un any de mandat ha estat 
incapaç de pactar unes ordenances o uns pressupostos; "si el govern realment volia 
arribar a una entesa per aprovar els pressupostos, no podia limitar-se només a 
entregar un document i esperar propostes sinó que el que calia és reunir-se i negociar; 
el govern és qui ha de liderar i prendre la iniciativa si realment vol trobar acords". Un 
victimisme certament escandalós que l'alcaldessa va engrandir manifestant que la no 
aprovació comportaria no poder dur a terme algunes activitats o inversions quan 
realment, i així se li va dir, el pressupost tot i ser prorrogat sempre pot ser modificat. 
 
La no aprovació del pressupost va comportar que l'alcaldessa, de manera unilateral, 
retirés de l'ordre del dia l'aprovació de les mesures per a la protecció social i 
reactivació econòmica de Gelida, un document que recollia moltes de les mesures 
presentades pel PSC en el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Gelida, presentat en 
el ple del mes de maig i que va ser rebutjat pel govern amb el vot de qualitat de 
l'alcaldessa. 
 
Gelida, 18 de juny de 2020 


