
Ndp PSC Gelida ordenances 2022 

 

Gelida no aprova les ordenances fiscals per al 2022 

El PSC i la CUP voten en contra de la proposta del govern i per tercer any consecutiu 

no s’aproven les ordenances fiscals 

 

En el ple del passat dimarts, 9 de novembre, el govern municipal, format per ERC, 

Primàries i Gelida en Comú va presentar la proposta d’ordenances per al 2022. Els vots 

en contra del PSC i la CUP van impedir que la proposta fos aprovada. 

El document d’ordenances que es va sotmetre a votació era, tret de modificacions de 

caràcter tècnic, el mateix que es va presentar en l’exercici anterior tant pel que fa a 

l’import dels impostos i taxes com a les bonificacions. Un document que l’any passat ja 

no va ser aprovat. 

Des del grup municipal socialista es considera que hi ha hagut un total menyspreu cap 

els grups de l’oposició. Segons Lluís Valls, regidor del PSC, “és un contrasentit que els 

grups del govern ens presentin la mateixa proposta de l’any anterior, sabent que 

aleshores ja no es va aprovar. Això demostra que no tenien cap mena d’interès en arribar 

a algun tipus d’acord.” 

Un altre fet molt remarcable és que l’informe dels estudis econòmics de les taxes era, 

també, el mateix del 2021, sense cap mena d’actualització. Per al regidor Valls “que els 

estudis econòmics siguin els mateixos, denota una total deixadesa i manca de 

responsabilitat. Aquest informe econòmic no és un document qualsevol ja que identifica 

els ingressos i els costos directes i indirectes associats a la prestació dels serveis. Com 

pot ser, per posar un exemple,  que l’informe no contemplés, entre altres, la modificació 

dels costos de la taxa de recollida de residus, sabent que el cànon s’ha incrementat 

respecte a l’any anterior o que l’IPC tindrà una repercussió econòmica en el cost 

d’aquest servei i en els altres serveis vinculats a les diferents taxes?”. 

Per al regidor socialista “presentar les ordenances el dia 9 de novembre, en certa 

manera la data límit, sense la documentació adient és un clar exemple de la gestió 

d’aquest govern. Presentar el mateix document que l’any anterior sense presentar cap 

canvi, sense incorporar cap de les propostes que aleshores vam presentar i sabent que 

no van tenir suport, ratlla fins i tot la provocació. Una vegada més ha quedat de manifest 

que no volien que s’aprovessin les ordenances i així poden tornar a exercir un xantatge 

emocional als veïns i veïnes dient-los que amb la no aprovació hi surten perdent quan el 

cert és que les nostres propostes, que les tenen des del 2021, eren i continuen sent molt 

més beneficioses per gelidencs i gelidenques, en tots els àmbits. Ara era el moment, per 

exemple, per apostar de manera decidida per l’estalvi d’energia i més quan en el ple 

ordinari de setembre vam aprovar per unanimitat promoure la instal·lació de sistemes 

d’autoconsum energètic basat en energies renovables, aplicant bonificacions d’una part 



de la quota de l’IBI, IAE i ICIO en favor de la ciutadania i empreses que disposin de 

sistemes d’aprofitament d’energies renovables. No és el mateix una bonificació del 20% 

de l’IBI durant tres anys que el 50% durant cinc anys; no és el mateix incorporar 

bonificacions per les activitats econòmiques que obviar-les. Si volem apostar per les 

energies renovables, fem-ho, però de veritat. Aquesta és una de les moltes diferències 

entre la seva proposta i la nostra.”    

Així mateix, Valls afegeix: “ les ordenances no són qualsevol cosa i tenen incidència en 

el pressupost, però és al govern a qui correspon cercar acords que permetin aprovar-

les. 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. Però més enllà de l’aritmètica cal un treball i un anàlisi tècnic rigorós i sobretot 

una voluntat política de negociar. En aquesta ocasió, una vegada més, res de tot això ha 

existit per part del govern.” 

 

 

    

 

 

 

Gelida, 16 de novembre 2021 


