
Nota de premsa PSC Gelida 

Per segon any consecutiu Gelida no aprova les ordenances fiscals 

El PSC i la CUP voten en contra de la proposta del govern 

En el ple del passat dimarts 3 de novembre, el govern d’ERC, Primàries i Gelida en Comú 
va presentar la proposta d’ordenances per al 2021. Una proposta que no va ser aprovada 
després que el PSC i la CUP hi votessin en contra. 

Si bé el resum de la proposta va ser explicat “verbalment” quinze dies abans, el text 
definitiu de la proposta amb tots els detalls va ser entregat una setmana abans de la 
celebració del ple. La proposta del govern era la mateixa de l’any anterior, que tampoc 
va ser aprovada, amb la diferència que en aquesta ocasió no s’aplicava l’increment de 
l’IBI i de la taxa de residus. 

Per a sorpresa del grup socialista, la proposta del govern no presentava cap bonificació 
que apaivagués les greus conseqüències que la pandèmia de la COVID ha causat als 
comerços i a l’activitat econòmica del municipi, que donés suport als més afectats. 

Per aquest motiu, els socialistes van presentar 14 propostes per tal que fossin 
incorporades al document. Propostes que en tots els casos, algunes amb percentatges 
diferents, s’aplicaven en altres municipis. 

Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles, el grup municipal socialista proposava una 
bonificació del 50% per a la implantació de plaques solars durant un període de cinc 
anys, tant en habitatges unifamiliars com plurifamiliars. Aquesta bonificació era del 30% 
en el cas d’activitats econòmiques. La proposta no va ser acceptada. En aquest capítol 
també va ser desestimada, argumentant termes legals, una bonificació per a les 
activitats econòmiques afectades per la pandèmia. 

En l’impost de construccions es proposava unes bonificacions per a les actuacions 
d’adequació per l’obertura de nous establiments, canvi de titularitat o adequació 
d’establiments existents. En aquestes es va desestimar el percentatge de bonificació 
proposat, argumentant termes legals.  

Pel que fa a la taxa per a la llicència d’activitats en activitats traspassades entre pares i 
fills o entre cònjuges o per a l’inici de l’activitat per part del govern s’acceptava  el 95% 
d’exempció proposat. 

En referència als preus de l’aparcament soterrat i de la zona blava van ser desestimades 
les propostes d’establir uns vals d’aparcament per als establiments comercials i 
d’hostaleria amb uns preus bonificats per poder-los oferir als seus clients. L’argument 
va ser que era un  tema que s’hauria de desenvolupar des de promoció econòmica. 

En la taxa de gestió de residus es proposava una bonificació del 100% als comerços i 
activitats econòmiques, proposant que s’establís un reglament que regulés l’aplicació 
d’aquesta bonificació. Aquesta proposta i les de no cobrar la taxa de terrasses i del 
mercat setmanal, van ser rebutjades argumentant que s’aplicaria en funció del futur de 



la pandèmia. També va ser rebutjada la proposta de prorratejar per mesos l’import de 
la taxa de residus en el moment de comunicar l’alta o la baixa d’una activitat econòmica. 
Sí que va ser acceptada la proposta de concedir una bonificació del 20% de la taxa de 
residus als habitatges que acreditessin la realització d’autocompostatge de forma 
regular. 

Referint-se a les propostes de la taxa de residus, de terrasses i de mercat setmanal el  
regidor socialista Lluís Valls afirma “ difícilment podem preveure que passarà, tot i que 
no sembla que el que vingui sigui massa millor, però el que si sabem amb certesa és els 
greus perjudicis que la pandèmia ha causat i estar causant als comerços i a l’activitat 
econòmica. Per tant aquestes bonificacions els poden ajudar a refer-se i si cal regular-
ho, regulem-ho”. Per altra banda va afegir “difícilment podem creure el que diu 
l’alcaldessa quan el 13 d’abril va dir públicament que en el 2020 no cobraria el rebut 
d’escombraries als establiments afectats i a hores d’ara ja s’ha cobrat a tothom.” 

Per al regidor socialista “ des del govern sembla que esperessin que no s’aprovessin les 
ordenances. Una vegada més, com ja va passar l’any passat i en la presentació del 
pressupost 2020 que tampoc van aprovar, els hi agrada fer xantatge emocional als veïns 
quan se’ls hi diu que amb la no aprovació hi surten perdent: el cert és que les nostres 
propostes eren molt més beneficioses per als veïns i veïnes, sobretot per als comerços, 
per les activitats econòmiques, per als qui volguessin emprendre una iniciativa 
econòmica i eren una aposta ferma i decidida per a l’estalvi d’energia.” 

Així mateix, Valls afegeix: “ és al govern a qui correspon cercar acords que permetin 
aprovar les ordenances, els pressupostos o altres projectes. L’aritmètica política de 
l’ajuntament ( 6 regidors al govern, 7 a l’oposició ) exigeix que si realment es volen 
establir acords, l’esforç i el diàleg per assolir-los sigui molt més gran. No pot ser que el 
diàleg verbal per negociar unes ordenances, per més intercanvis de correus que es facin, 
es produeixi mitja hora abans del ple i més quan algunes els posicionaments no eren 
massa propers.” 

Finalment Valls diu: “ Els socialistes vam presentar 14 propostes per enriquir el contingut 
de les ordenances, mai un grup polític havia presentat tantes propostes per a incloure 
en les ordenances. Han acceptat les de menys calat i la resta han estat desestimades 
argumentant un futur compromís de fer-ho o per “termes legals”. No entrarem a 
debatre els termes jurídics però totes les propostes, amb major o menor grau,  s’estan 
aplicant en altres ajuntaments. El que calia era que hi hagués una voluntat política real 
per fer-ho possible. Les ordenances del 2021 eren unes ordenances excepcionals per les 
greus conseqüències de la pandèmia i tots els municipis, sense excepció ho han 
interpretat així. Un cop vist el que ha fet fins ara a l’ajuntament volíem un compromís 
ferm que quedés plasmat en el text de les ordenances perquè no ens creiem el discurs 
de “farem, convocarem, etc... Si realment es vol donar suport als més afectats per la 
pandèmia calen accions immediates però sobretot una voluntat política clara i 
contundent de fer-ho en molts àmbits i ara per ara no hi és i en la proposta d’ordenances 
tampoc”. 


