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L’Ajuntament de Gelida celebra el ple ordinari 

telemàticament 

• Nova sessió plenària a l’Ajuntament de Gelida on destaquen 

l’aprovació per unanimitat de la Moció en suport als 

treballadors de Bosch, Alfisa i Saint Gobain i de la indústria 

penedesenca i la modificació pressupostària per 

incorporació de romanents 2019 

• En el sí del ple també va tenir lloc la incorporació del nou 

regidor de la CUP, Quim Navales. 

En la primera part del ple es va incorporar per urgència en l’ordre del dia la 

presa de possessió del regidor de la Candidatura d’Unitat Popular, Quim 

Navales, que substitueix a Rubén López que va presentar la seva denuncia el 

juliol passat. La incorporació al plenari s’ha pogut fer per urgència després 

que es demorés l’arribada de la credencial del nou regidor, que per un error 

en l’enviament, no es va rebre al consistori fins aquest passat dilluns, 21 de 

setembre. 

Un dels punts més destacats del ple va ser l’aprovació inicial de la 

modificació de crèdit 4/2020 del pressupost general de la Corporació per 

incorporació dels romanents de l’any passat, en despeses que ja s’havien 

compromès en aquell exercici. 

També es van aprovar la xifra del padró a 1 de gener de 2020, aprovat amb 

12 vots a favor i l’abstenció del regidor de la CUP, i, per unanimitat, la 

modificació dels membres del Patronat Municipal d'Esports. 

En el transcurs del ple també es va presentar l’inici d’expedient de canvi de 

gestió i dissolució del Patronat municipal d'esports amb l’objectiu d’iniciar un 

canvi de modalitat de gestió a una modalitat directa del servei públic de 

prestació de serveis esportius, optant per la gestió directa des del consistori 

amb mitjans propis. Aquest punt, que tal com mostren els estatuts del 
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Patronat per ser efectiu havia d’estar recolzat per 2/3 del plenari, per tant, 

havia d’aprovar-se amb la votació a favor de més de 8 regidors, i va ser 

rebutjat per 6 vots favorables – d’ERC, Gelida Primàries i Gelida en Comú – i 

7 vots en contra del PSC i la CUP. 

El plenari municipal gelidenc també va aprovar per unanimitat la moció 

presentada per PSC, ERC, Gelida per la República i Gelida en Comú en 

defensa del manteniment de l’activitat i dels llocs de treball de la Robert 

Bosch, Saint Gobain, Alfisai altres empreses amenaçades pels tancaments 

totals o parcials i que formen part del teixit productiu del Penedès. 

En la part de control d’informacions d’Alcaldia, l’Alcaldessa Lluïsa Llop va 

posar en coneixement del plenari la situació actual a l’Escola Montcau a 

causa de la Covid-19, on tres alumnes que són germans van donar positiu en 

una PCR aquest mateix dimarts i immediatament el servei epidemiològic, 

després de realitzar el pertinent seguiment de la traçabilitat, es van posar en 

contacte amb el centre educatiu confinant les tres classes, a l’espera de 

realitzar aquest mateix dimecres la prova a tots els alumnes d’aquests grups 

estables, que hauran d’estar en confinament preventiu 14 dies. 

Finalment, en la part de mocions, es van presentar fins a 7 mocions 

d’urgència. 

Les 5 mocions presentades pel regidor de la Candidatura d’Unitat Popular 

feien referència a la memòria històrica i l’homenatge als ciutadans de Gelida 

deportats als camps nazis; a la defensa de la llei de mesures urgents en 

matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i 

la seva modificació per ser implementada arreu del territori; a la derogació de 

les lleis que ofeguen el món local i a  reforçar l’autonomia del món municipal i 

les hisendes locals perquè puguin fer front des dels ajuntaments a les 

realitats i necessitats de pobles i ciutats. Totes elles van ser aprovades; 

mentre que la d’impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en 

l'atenció a la gent gran, va ser rebutjada per 1 vot favorable de la CUP i 12 en 

contra. 
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La moció encapçalada per tots els grups del consistori, i aprovada per 

unanimitat, reclama al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

la reobertura immediata del CAP de Gelida amb els mateixos serveis, dies i 

horaris que abans de l’inici de la crisi sanitària, amb una coordinació i 

comunicació més fluida i argumentada. 

La darrera moció del ple municipal va ser presentada pel Partit Socialista que 

reclamava l'obertura del Casal de la Gent Gran al municipi. Una moció que va 

ser aprovada amb 6 vots favorables del PSC i 7 abstencions de la resta de 

partits del plenari. 

El ple que es va seguir pel Canal de Youtube de l’Ajuntament i Ràdio Gelida, 

va finalitzar amb els precs i preguntes a l’equip de govern. Podeu recuperar el 

ple al Youtube o a Ràdio Gelida a la Carta. 

Gelida, 23 de setembre de 2020 

 

 


