ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE GELIDA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. PLE2020000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 16 de juny de 2020
Hora inici: 20:05 hores
Hora final: 23:26 hores
Lloc: Sala de juntes de la casa consistorial
ASSISTENTS
Llusa Llop Fernàndez, Alcaldessa
Daniel Garcia Peris, 1r Tinent d'Alcaldessa
Montserrat Rovira Casadevall, 2n Tinenta d'Alcaldessa
Anna Vadillo Garcia, 3r Tinents d'alcaldessa
Santiago Gracián Sitjà, 4rt Tinent d'Alcaldessa
Margarida Bertran Morell, Regidora
Lluís Valls Comas, Regidor
Maria Rigau Navarro, Regidora
Eva Casas Gonzalez, Regidora
Sergio Sarmiento Garcia, Regidor
Marc Monleon Carneros, Regidor
Mariana Miró Minaya, Regidora
Rubén López Hernández, Regidor
Mª José Gracia Becerril, Secretària accidental

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala de sessions de la casa consistorial, es reuneix el Ple de l’Ajuntament de
Gelida en sessió ordinària i en primera convocatòria a les 20:05 hores del dia 16 de
juny de 2020. Constatada l'existència del quòrum necessari per a la seva vàlida
constitució, l’alcaldessa obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a
l’ordre del dia.
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Molt bona nit a tothom. Donem inici a aquest Ple ordinari que es torna a
celebrar de forma telemàtica i que aquest fet i les mesures de salut i de limitació
d’aforaments fan que no hi puguem tenir públic que pugui fer les preguntes presencials
al plenari. Aquest cop, per poder obri la participació als gelidencs i gelidenques el què
va fer l’Ajuntament, l’equip de govern, va ser donar la opció des de dilluns de que
aquelles persones que volguessin ens poguessin fer arribar preguntes mitjançant
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correu electrònic. Les preguntes que ens han arribat per part d’un gelidenc, que es
llegiran al final de la sessió i es respondran, tal com correspon, esperant que al proper
Ple dl mes de juliol ja el puguem fer-lo com correspon. Agrair un dia mes la presència,
encara que sigui telemàtica, i la feina que fan la Marta Rius, la Diana Silva, la gent de
Ràdio Gelida i la d’en Roger Clanchet, que ens ajuden a fer arribar aquest Ple a tots
els veïns i beines de Gelida, tant per Ràdio Gelida, com pel canal de Youtube de
l’Ajuntament i en diferit per Gelida Televisió.»
A)

PART RESOLUTIVA

1.0.- Donar compte de l'informe d'intervenció respecte els marcs pressupostaris
2021-2023
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Passaríem al primer punt de l’ordre del dia d’aquest Ple que seria donar
compte de l'informe d'intervenció respecte els marcs pressupostaris 2021-2023. Com
saben els regidors i regidores, la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, va establir tota una sèrie de limitacions a la despesa de les
administracions públiques, impactant especialment en la despesa dels ens locals i en
l’autonomia financera que soposadament ens garateix la seva constitució, en la que
fan molt de cas en alguns articles, però no tant en d’altres. En aquest marc, s’’estableix
la obligació normativa que els interventors i interventores municipals, elabrin aquest
marc pressupostari a tres anys vista, preveient la situació econòmica dels ajuntaments
i garantint l’estabilitat pressupostària en termes de capacitat i de necessitat de
finançamant i que es compleixin els controls de la llei d’estabilitat en els marcs
pressupostaris. Per explicar-ho de manera més senzilla i planera, el que fem és
preveure un pressupost molt més simplificat, que es fa a nivell de grans xifres, a nivell
de capítols de despesa i d’ingrés, sense desglossar-ho en les seves subpartides, on
també es recull l’anàlisi de la capacitat i de la necessitat de finançament i del deute viu
previst. I no només per l’any en curs sinó pel següents anys, amb un escenari a dos
anys vista. És a dir, en el cas que ens ocupa, donem compte d’aquests marcs
pressupostaris fins a l’any 2023, inclòs. És una feina eminentment tècnica, que cal
passar donant compte al plenari. Aprofito i ho faig ara, en aquest punt, perquè avui
tenim diversos punts de caràcter eminentment pressupostari, per agrair la feina ingent i
professional dels Serveis de secretaria i especialment d’Intervenció, en la preparació
dels diferents punts que avui portem d’abast econòmic i pressupostari en aquest Ple.
La proposta diu el següent:»

«Vist

l’informe d’intervenció relatiu al compliment de la Llei orgànica 2/2012
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera respecte als marcs pressupostaris
a mitjà termini 2021-2023
Es proposa al Ple:
1. Prendre coneixement de l’informe d’intervenció relatiu al compliment de la Llei
Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera respecte
als marcs pressupostaris a mitjà termini 2021-2023 i del qual resulta que
aquesta Corporació compleix els controls de la Llei Orgànica 2/2012 en els
marcs pressupostaris presentats pel període 2021-2023.»
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Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Un cop exposades les xifres més rellevants, passa el mateix que amb e
primer punt, estem parlant de donar compte, però no sé si algun dels regidors volen
intervenir o fer algun comentari.»
El Ple es dóna per assabentat
2.0.- Donar compte del decret de liquidació del Pressupost de la corporació de
l'exercici 2019
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Per tant passaríem al segon punt que és donar compte del decret de
liquidació del Pressupost de la corporació de l’exercici 2019. Avui donarem compte de
la liquidació del pressupost de l’any 2019. Un pas més del llarg procediment de
tancament del pressupost que finalitzarà amb el tancament del compte general, que
es preveu portar en el Ple del mes de setembre. Per fer un repàs ràpid del que
suposen tots aquests procediments, no tant pels regidors i regidores que ja en són
coneixedors, sinó per als qui ens escolten, el tancament del pressupost de l’exercici
anterior, suposa tot un seguit de passes, de reunions i de tramitacions legals que
comencen amb el decret de liquidació, del que avui donem compte en aquest Ple i que
en paral·lel, s’incorpora al Compte general, el qual es porta a la Comissió Especial de
Comptes, que acabarà, un cop fetes totes les exposicions públiques pertinents,
aprovant-se al Ple Municipal. El decret de tancament es comunica a la Generalitat i al
Ministerio, mentre que el Compte General es comunica a la Sindicatura de Comptes,
per donar compliment a la normativa i als requisits legals establerts. Pel que fa a
aquest decret de liquidació del que avui donem compte, i que han tingut tots els
regidors i regidores, Si els sembla, passo a detallar les dades més rellevants.
Començariem explicitant el resultat pressupostari de l’exercici amterior, de -350.440,04
€ que deriven en un resultat pressupostari ajustat de -5.028,50 €. Unes desviacions
positives i negatives dels exreccicis que són les obligacions d’exrecicis anteriors de les
que no es traspassen els drest, i de la mateixa manera, els drets de l’exercici que no
s’han fet obligacions en aquest, sino que resten per a l’exercici següent, que tenim pel
que fa a les desviacions positives, 99.141,40 € i pel que fa a les negatives, 315.208,29 €. Un romanent de crèdit disponible d’1.091.953,59 €, un romanent de
tresoreria, romamnent ajustat lliure per a despeses generals de 111.844,56 €.
D’aquest romanent de tresoreria, haurem de tenir en compte que les condicions i les
ratacions de crèdits aprovades durant l’exercici pendents d’executar i d’aquells
projectes d’inversió del capítol 6 pendents d’execució al tancament, que tinguin com a
font de finançament el romanent líquid de tresoreria. És a dir, haurem de tenir aquells
imports que n’han de quedar traspassats per l’exercici següent per poder-ne fer el
corresponent finançament. Els fons líquids de tresoreria, a 31 de desembre del 2019,
tenen un saldo final de 1.015.214,69 €. De la mateixa manera, tenim un estalvi net,
que és l’indicador de la situació financera de l’Ajuntament i de la capacitat que té de
poder atendre al seu venciment, la càrrega financera de l’endeutament, que és un rati
d’estalvi net de l‘1,15 %, un rati legal d’endeutamnent del nostre Ajuntament, un cop
està consolidat, del 22,18%. Tenim viu un deute a llarg termini, és a dir, allò que a 31
de desembre de 2019 continuava debent en crèdits a retornar l’Ajuntament, es de
1.500.162,76 €. I també, a nivell de Tresoreria, sàpiguen que tenim un període mitjà de
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pagament durant el quart trimestre de l’any passat, de 8,25 dies, evidentment, dins del
que obliga la normativa, i que per tant, i a tall de conclusió, tenint en compte tots els
indicadors bàsics de solvència que es presenten, que són l’estalvi net, la capacitat de
finançament, el romanent de tresoreria per a despeses generals i la ràtio
d’endeutament, totes aquestes xifres que són les que són realment rellevants per a la
Llei d’Estabilitat Pressupostària, són xifres com han pogut escoltar, positives. I també,
a nivell de tresoreria, sàpiguen que tenim un període mitjà de pagament durant el quart
trimestre de l’any passat, de 8,25 dies, evidentment, dins del que obliga la normativa, i
que per tant i a tall de conclusió, tenint en compte tots els indicadors bàsics de
solvència que es presenten i que són l’estalvi net, la capacitat de finançament, el
romanent de tresoreria per a despeses generals i la ràtio d’endeutament, totes
aquestes xifres que són les que són realment rellevants per a la Llei d’Estabilitat
Pressupostària, són xifres com han pogut escoltar, positives. El text és el següent:»
«Vist el decret d’Alcaldia 147/2020, de 5 de maig que es transcriu a continuació:
Decret de l'Alcaldia
Confeccionada per la Intervenció la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de
Gelida de l'exercici de 2019 i que inclou la dels Pressupostos dels Patronats municipals
s'han obtingut els resultats següents:
AJUNTAMENT DE GELIDA
Pressupost d’ingressos:
Previsions inicials:
Modificacions:
Previsions definitives:
Drets reconeguts nets:
Drets recaptats nets:

7.144.440,00 €
1.139.559,42 €
8.283.999,42 €
6.750.353,13 €
6.021.147,51 €

Pressupost de despeses:
Crèdits inicials:
Modificacions:
Crèdits definitius:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments ordenats:
Pagaments líquids:

7.144.440,00 €
1.139.559,42 €
8.283.999,42 €
7.168.845,83 €
7.166.650,08 €
7.100.793,17 €
7.013.608,24 €
7.001.784,12 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Drets reconeguts nets:
Drets recaptats nets:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments líquids:
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:

6.750.353,13 €
6.021.147,51 €
729.205,62 €
7.100.793,17 €
7.001.784,12 €
99.009,05 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament procedents de
Pressupostos tancats:
Drets reconeguts nets procedents de Pressupostos tancats:
2.690.695,80 €
Drets anul·lats procedents de pressupostos tancats
70.900,17 €
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Drets cancel·lats procedents de pressupostos tancats
Drets recaptats nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets pendents de cobrament procedents de Pressupostos
tancats:
Obligacions reconegudes netes procedents de Pressupostos
tancats:
Rectificació saldo inicial obligacions procedents de pressupostos
tancats
Obligacions prescrites procedents de pressupostos tancats
Pagaments realitzats procedents de Pressupostos tancats:
Obligacions pendents de pagament procedents de Pressupostos
tancats:

276.528,61 €
767.599,20 €
1.575.667,82 €
382.959,53 €
-2.003,73 €
8.507,08 €
137.644,07 €
235.387,83 €

Resultat pressupostari de l'exercici:
Drets reconeguts nets:
Obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari:
Desviacions de finançament en despeses amb finançament
afectat:
Positives:
Negatives:
Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d'operacions comercials:
Resultat pressupostari ajustat:
Romanents de crèdit
Crèdits definitius:
Obligacions reconegudes:
Romanents de crèdit:
Romanents de crèdit compromesos:
Romanents de crèdit retinguts:
Romanents de crèdit autoritzats:
Romanents de crèdit disponibles:

6.750.353,13 €
7.100.793,17 €
-350.440,04 €
99.141,40 €
315.208,29 €
129.344,65 €
0,00 €
-5.028,50 €
8.283.999,42 €
7.100.793,17 €
1.183.206,25 €
65.856,91 €
23.200,00 €
2.195,75 €
1.091.953,59 €

Romanent de tresoreria
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
D'operacions comercials:
D'operacions no pressupostàries:
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva (-)
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
De devolució d'ingressos No Pressupostaris:
D'operacions comercials:
D’operacions no pressupostàries:
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva:
Fons líquids a 31 de desembre:
Romanent de tresoreria total:
Saldos de dubtós cobrament
Afectat a despeses amb finançament afectat:

2.419.563,84 €
729.205,62 €
1.575.667,82 €
0,00 €
114.690,40 €
-2.210,30 €
1.832.974,51 €
99.009,05 €
235.387,83 €
0,00 €
0,00 €
1.498.577,63 €
0,00 €
1.015.214,69 €
1.599.593,72 €
821.833,86 €
665.635,01 €
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Romanent lliure per a despeses generals:
Devolucions d’ingressos pendents de pagar
Romanent ajustat lliure per a despeses generals:

112.124,85 €
280,29 €
111.844,56 €

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
Pressupost d’ingressos:
Previsions inicials:
Modificacions:
Previsions definitives:
Drets reconeguts nets:
Drets anul·lats:
Drets recaptats nets:

486.000,00 €
0,00 €
486.000,00 €
459.673,40 €
0,00 €
454.032,37 €

Pressupost de despeses:
Crèdits inicials:
Modificacions:
Crèdits definitius:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments ordenats:
Pagaments líquids:

486.000,00 €
0,00 €
486.000,00 €
460.783,68 €
460.783,68 €
460.783,68 €
459.182,02 €
459.182,02 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Drets reconeguts nets:
Drets recaptats nets:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments líquids:
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:

459.673,40 €
454.032,37 €
5.641,03 €
460.783,68€
459.182,02 €
1.601,66 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament procedents de
Pressupostos tancats:
Drets reconeguts nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets recaptats nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets pendents de cobrament procedents de Pressupostos
tancats:
Obligacions reconegudes netes procedents de Pressupostos
tancats:
Pagaments realitzats procedents de Pressupostos tancats:
Obligacions pendents de pagament procedents de Pressupostos
tancats:

10.170,62 €
10.170,62 €
0,00 €
1.751,53 €
1.700,00 €
0,00 €

Resultat pressupostari de l'exercici:
Drets reconeguts nets:
Obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari:

459.673,40 €
460.783,68 €
-1.110,28 €
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Desviacions de finançament en despeses amb finançament
afectat:
Positives:
Negatives:
Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d'operacions comercials:
Resultat pressupostari ajustat:

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.110,28 €

Romanents de crèdit
Crèdits definitius:
Obligacions reconegudes:
Romanents de crèdit:

486.000,00 €
460.783,68 €
25.216,32 €

Romanent de tresoreria
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
D'operacions comercials:
D'operacions no pressupostàries:
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva (-)
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
De devolució d'ingressos No Pressupostaris:
D'operacions comercials:
D’operacions no pressupostàries:
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva:
Fons líquids a 31 de desembre:
Romanent de tresoreria total:
Saldos de dubtós cobrament

11.027,11 €
5.641,03 €
0,00 €
0,00 €
5.386,08 €
0,00 €
8.035,75 €
1.601,66 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.434,09 €
0,00 €
71.421,36 €
74.412,72 €
20,00 €

Romanent lliure per a despeses generals:

74.392,72 €

PATRONAT EMISSORA MUNICIPAL RADIO GELIDA
Pressupost d’ingressos:
Previsions inicials:
Modificacions:
Previsions definitives:
Drets reconeguts nets:
Drets anul·lats:
Drets recaptats nets:

26.050,00 €
0,00 €
26.050,00 €
22.402,50 €
0,00€
14.721,31 €

Pressupost de despeses:
Crèdits inicials:
Modificacions:
Crèdits definitius:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:

26.050,00 €
0,00 €
26.050,00 €
24.191,61€
24.191,61 €
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Obligacions reconegudes:
Pagaments ordenats:
Pagaments líquids:

24.191,61 €
24.191,61 €
24.191,61 €

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Drets reconeguts nets:
Drets recaptats nets:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments líquids:
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:

22.409,50 €
14.721,31 €
7.688,19 €
24,191,61 €
24.191,61 €
0,00€

Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament procedents de Pressupostos tancats:
Drets reconeguts nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets reconeguts nets cancel·lats procedents de Pressupostos
tancats:
Drets recaptats nets procedents de Pressupostos tancats:
Drets pendents de cobrament procedents de Pressupostos
tancats:
Obligacions reconegudes netes procedents de Pressupostos
tancats:
Rectificacions saldo inicial obligacions procedents de
Pressuposts tancats:
Pagaments realitzats procedents de Pressupostos tancats:
Obligacions pendents de pagament procedents de Pressupostos
tancats:

7.130,62 €
-4.000,00 €
2.785,69 €
344,93 €
27,00 €
-27,00 €
0,00 €
0,00 €

Resultat pressupostari de l'exercici
Drets reconeguts nets:
Obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari:
Desviacions de finançament en despeses amb finançament
afectat:
Positives:
Negatives:
Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d'operacions comercials:
Resultat pressupostari ajustat:

22.409,50 €
24.191,61 €
-1.782,11 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.782,11 €

Romanents de crèdit:
Crèdits definitius:
Obligacions reconegudes:
Romanents de crèdit:

26.050,00 €
24.191,61 €
1.858,30 €

Romanent de tresoreria:
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:

8.843,33 €
7.688,19 €
344,93 €
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D'operacions comercials:
D'operacions no pressupostàries:
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva (-)
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre:
Del Pressupost corrent:
De Pressupostos tancats:
De devolució d'ingressos No Pressupostaris:
D'operacions comercials:
D’operacions no pressupostàries:
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva:
Fons líquids a 31 de desembre:
Romanent de tresoreria total:
Saldos de dubtós cobrament

0,00 €
810,21 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
19.560,44 €
28.403,77 €
64,80 €

Romanent lliure per a despeses generals:

28.338,97 €

Vist l’informe d’Intervenció sobre l'adequació de la liquidació a la normativa aplicable.
Vist el que disposen els articles 191.3 i 193.4 i 5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 90 i
91 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI
de la Llei esmentada,
RESOLC:
1r. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Gelida de l'exercici de
2019 que inclou la dels Pressupostos dels Patronats.
2n. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que aquest celebri.
3r. Trametre'n una còpia al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.»
El Ple es dóna per assabentat de la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2019.
3.0.- Aprovació del Pressupost municipal per l'exercici 2020
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Passaríem al següent punt de l’ordre del dia i entraríem doncs, en
l’aprovació si s’escau, del Pressupost municipal per a l’exercici 2020. L’equip de
govern portem a aprovació, si s’escau, com deia, el pressupost municipal per enguany.
Un pressupost que es porta certament tard, perquè s’hauria d’haver aprovat abans de
l’inici de l’exercici, però la voluntat per part de l’equip de govern de tenir el ple control i
coneixement sobre les despeses i les circumstàncies pressupostàries, el van
endarrerir inicialment i quan aquest ja estava elaborat, ens va aparèixer la pandèmia
de Covid19 , el confinament i la voluntat de fer-hi front i obrir-lo a tots els grups, han
provocat que aquesta aprovació del pressupost municipal s’hagi anat allargant en el
temps. De fet, aquest pressupost es va presentar juntament amb una proposta de
mesures per protecció social i de reactivació econòmica de Gelida, a la resta de grups
municipals, al PSC i a la CUP el passat dia 28 de maig i es va enviar la documentació,
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el pressupost, el dia 29 de maig , explicant-los que era una proposta oberta a millores i
a la participació dels dos grups municipals. Estem, i jo cerc que ningú no en té cap
dubte, davant d’un pressupost d’elaboració complexíssima perquè vol donar resposta
a la crisi humanitària, a la crisi social i econòmica de la Covid 19 i especialment, des
de l’equip de govern es vol donar resposta en tres aspectes. Un evidentment, ajudant
a les famílies i persones , establiments botigues, bars, restaurants, etc. A tota aquesta
gent que els ha impactat més el confinament i que puguin estar-ho passant més
malament com a conseqüència d’aquest, que ha aturat la nostra economia. Per tant,
primer punt, donar ajut a tot aquesta gent, a tots aquests professionals però també el
què es vol és aconseguir reactivar aquesta economia que ha quedat aturada i per tant,
intentar incentivar en la mesura que està en les mans de l’Ajuntament de Gelida la
Promoció econòmica, el nostre comerç local, l’ocupació, per tal de poder ajudar a
aquesta reactivació i en tercer lloc i igual d’important, a treballar tots els aspectes que
es pugui perquè l’Ajuntament no aguditzi la caiguda de l’activitat econòmica. I per tant,
és important que l’Ajuntament pugui mantenir algun nivell de despesa, per no
perjudicar més sectors. Poso un exemple d’això, és evident que si l’Ajuntament
acomiada part del seu personal o si l’ajuntament es retreu absolutament de contractar
cap actuació. És evident que suma en aquesta crisi que estem patint tots plegats.
Tenim clar, molt clar, des de l’equip de govern que aquesta crisi necessita que els ens
públics s’aboquin en la despesa pública per poder generar riquesa i engegar de nou la
nostra economia i endeutar-nos fins i tot, si cal, perquè no passi com amb la crisi del
2008, on l’austeritat la van acabar pagant les classes mitjanes i sobretot les classes
populars d’aquest país, a base de no poder donar resposta a les necessitats que se’ls
anaven generant i això ara, és una cosa que no podem permetre. Per tant com deia,
estem certament, davant una proposta de pressupost de complexíssima elaboració,
pel que suposa d’incertesa en la situació de crisi humanitària, social i econòmica que
patim, amb un impacte clar obre les finances municipals. Tant pel que fa als ingresso,
que pateixen una claríssima reducció, baixen els ingressos per impostos, especialment
aquells indirectes, per l’afectació en l’activitat econòmica i en l’economia de les
famílies. Baixa la recaptació perquè es deixen de cobrar activitats que l’Ajuntament no
pot realitzar o no ho ha pogut fer durant tot aquest temps pel confinament, com
activitats educatives, esportives, etc, que organitza l’Ajuntament i de la mateixa
manera que impacta en aquests ingressos que es veuen molt minvats, impacten en les
despeses municipals, fent necessari incrementar la disponibilitat per la reactivació
econòmica i de suport ales persones i ales famílies, als autònoms, botiguers, etc., que
s’ha de fer malgrat aquest descens dels ingressos. Per tant, per posar-hi algunes
xifres, parlem d’un pressupost, que respecte a l’any passat, que havia sigut per l’any
2019 de 7.144.440 €. Quan es van fer les modificacions per incorporar a mig exercici,
diferents nous finançaments o noves disponibilitats que arribaven, el pressupost de
l’Ajuntament del 2019 va arribar a ser de 8.283.999,42 €. Estem proposant un
pressupost de 6.752.975 €, per tant, estem parlant d’un pressupost que té un descens,
en el millor dels casos d’un 5% respecte el pressupost inicial de l’any interior o de fins
a un 19% respecte al pressupost, un cop fetes les modificacions realment, del que es
va poder disposar l’any passat. I això, tenint en compte que per arribar a aquests
6.752.975 € que proposem de pressupost, l’equip de govern està recurrent a un crèdit
amb una administració pública, perquè ens sembla imprescindible per poder tirar
endavant aquest pressupost d’enguany i resoldre aspectes ‘inversió imprescindibles,
perquè són necessitats inajornables que si de cas, comentaré després, en el Pla
d’inversions. De fet, si no tenim en compte aquets préstec públic que comentava, que
s’haurà de retornar en deu anys, sense interessos, que és un préstec de 200.000 €,
parlaríem d’un pressupost en un 21% inferior al de l’any anterior o respecte al
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pressupost inicial de gairebé un 10% inferior. Per tant, estem parlant d’un pressupost
molt més baix del què teníem l’any passat i que a més ha de donar respostes a
necessitats socials i de promoció econòmica molt més importants que les que teníem
l’any passat. I com es pot formular un pressupost amb aquesta important reducció?
Doncs gestionant i analitzant fins al darrer euro públic, tal com han fet i els hi agraeixo,
les diferents regidores i regidors de l’equip de govern, amb un esforç importantíssim de
priorització de les despeses imprescindibles i sent molt curosos amb les despeses que
es poden reduir, sovint amb coses petites. I poso un exemple molt petit que és el que
ara em ve al cap, però per exemple, fent l’anàlisi de comptador per comptador, de la
llum de Gelida i dels seus edificis i reduint les potències contractades. Amb això, es
genera un estalvi que podem aprofitar per altres coses. Doncs com amb aquesta cosa
tant petita, això és el que s’ha anat fent des de cadascuna de les regidories, per
intentar aconseguir quadrar aquest pressupost, que insisteixo, és certament complex.
Per tant, veuran que moltes partides han vist com se’ls formulava pètites reduccions i
d’altres, que han patit reduccions molt importants, com poden ser les d’activitats com
la Funifira, perquè entenem que a l’octubre no tindrem capacitat de fer actes massius i
per tant, és una partida que pateix una reducció, fins a deixar-la amb un molt simbòlica
funció d’activitat de promoció de fires, com també la disminució de partides com la de
... que també pateix una reducció o amb reducció de partides d’activitats educatives,
perquè evidentment, són unes activitats que no hem pogut estar fent durant un temps i
per tant, aquestes activitats pateixen una reducció, igual que activitats que no hem
pogut fer de la gent gran, etc. Per tant, també en menor mesura estalviem en algunes
partides, com partides se sous, del capítol 1. Només n’esmento algunes a títol
d’exemple, però de fet és aquesta feina d’anar minorant les diferents partides per
poder tenir aquest marge de moviment i intentar trobar dons d’aquesta disminució
global del pressupost, donar resposta al què teníem claríssim que era que hi havia
una sèrie de partides d’inversió corrent, perquè no entenem que sigui una despesa,
que era imprescindible potenciar. Per tant, s’incrementen partides, malgrat aquesta
baixada important que tenim en el pressupost, com les subvencions assistencials, que
l’any passat vam gastar 20.233 € i aquest any, la dotem amb 45.000 €, bastant més
import, un 122% que s’incrementa aquesta partida. Els ajuts alimentaris, es van gastar
l’any passat per aquest conceptes 28.700 € i els incrementem fins a 40.000 €, una
pujada important també. La partida de Formació i Teixit Productiu, l’any passat es van
gastar 30.172 €, s’incrementa també fins als 40.000 €, amb la voluntat de millorar
l’orientació professional i la formació en competències bàsiques mitjançant formació en
aquestes competència perquè aquelles persones aturades puguin estar en millor
disposició per presentar-se i aconseguir feines. La partida de Promoció Econòmica,
que a l’any passat es van gastar 3.940,30 €, s’incrementa fins als 10.000 €, patint
també una pujada que la dobla de bastant. El mateix amb la partida de Suport al
Comerç, de 1.430 €, passem a 5.000 €, per tant també hi ha un increment que més
que triplica aquesta xifra de partida de comerç. A més, en aquest pressupost s’ha fet
front des del capítol 1, és a dir aquell capítol de personal propi, se’ls hi va l’increment
que per normativa determinava la Llei, que era del 2%, i a mes era cabdal per l’equip
de govern el fet de que, malgrat la pandèmia, malgrat el confinament, no s’ha
acomiadat a ningú, a cap ni un dels treballadors i treballadores d’aquest ajuntament,
fins i tot en aquells aspectes on no s’estaven podent fer les activitats i parlem
d’educadores de llars d’infants, de monitors i monitores esportius, de mestres de
l’escola de música, etc. que malgrat que no han pogut desenvolupar la seva feina
comés habitual, perquè no podien tenir els seus alumnes o assistents a les activitats,
s’han esforçat moltíssim i ho han posat tot per fer feina de manera telemàtica, com per
poder generar activitats per fer arribar als alumnes, als infants, etc i que per tant estem
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molt contents i agraïts de com a funcionat una situació absolutament imprevisible per
tothom i que ha tothom hi ha posat el coll per tirar-la endavant. Darrer dels aspectes
que vull destacar perquè també ens sembla importantissim. Els hi explicava que
l’Ajuntament ha demanat un crèdit públic a Diputació de Barcelona, un ajut de caixa de
200.000 € que s’haurà de retornar durant els propers 10 anys. Un ajut de caixa sense
interessos, que s’ha de destinar a inversions. A inversions que són absolutament
necessàries i imprescindibles per tirar endavant. Dins de les actuacions que ara, sense
fer-les totes exhaustivament, en desgranaré unes quantes, i són absolutament
imprescindibles, perquè suposen un perill o perquè ens entra aigua als edificis, o
perquè necessitem netejar els perímetres dels incendis, per evitar incendis dels nuclis
de Gelida com d’alguna urbanització, que és la que fa més temps que no es fa. Per
tant, una inversió, que arriba a 200.000 € d’aportació de l’Ajuntament, en algunes de
les quals hi ha subvencions d’altres organismes i per tant, és cofinançat. Necessitats
d’actuació; cal fer un mur d’escullera a Can Sàbat, perquè els aiguats que hem patit
aquesta primavera en l’espai qualificat com a zona verda, situat entre el camí de Can
Sàbat i el passatge de Pau Vila, s’ha produït un esllavissament de terres que
conformen el talús entre els dos carrers, i el tram esllavissat te una forta pendent i la
situació resultant és d’inestabilitat, per tant cal fer aquesta actuació i és important. De
la mateixa manera que també, per aquestes pluges de primavera, cal arranjar una
escullera al riu Anoia, per on travessa amb el camí del Puig. Allà s’hi havia fet una
actuació, però aquestes pluges de primavera se n’han endut una part i és
absolutament manifesta la necessitat d’ampliació d’un mur petit, d’escullera que
s’havia fet per poder consolidar aquest tram del camí del Puig a Can Roig. Baixant al
Camí de la Valenciana, un camí públic que surt a mà dreta, un camí que fan servir
vilatans i vilatanes però també pagesos i pageses, perquè baixa a unes terres, on hi ha
hagut un esllavissament de terres al marge de l’esmentat camí i per tant cal tronar a
estabilitzar, perquè a més hi passa la canonada de la deu del Xim i és important
estabilitzar aquest tros de mur per tenir cura de la canonada no pateixi cap problema.
Cal també actuar en el reforç del pas superior del Funicular, per l’Avinguda Catalunya.
Amb totes les actuacions que s’han anat fent aquest any, de manteniment i reforç a
diferents passos inferiors del nostre Funi, es va posar de manifest que en aquesta
cruïlla per on passa el Funicular a l’alçada de l’Avinguda Catalunya, calia substituir
perfils metàl·lics perquè estaven molt deteriorats i deformats, té una important pèrdua
de la secció perquè s’ha ant oxidant, i per tant, cal reforçar-los perquè per sota passa
el Funi i per dalt hi ha la carretera i per tant és important fer aquest reforç. Hi ha també
una actuació d’ampliació de voreres, entenem també per seguretat, especialment al
davant del Montcau, que queda estret i quan surt la canalla s’acumulen allà, amb els
pares que els van a buscar, etc, i entenem que es pot fer una ampliació perquè la
sortida sigui molt més tranquil·la i segura amb aquesta plataforma. De la mateixa
manera, s’inclouen en aquest Pla d’Inversions els treballs forestals per fer la franja de
protecció d’incendis de Martivell i els treballs de la franja de protecció d’incendis pel
casc urbà. Aquestes dues inversions representen una mica més de 80.000 €, i són
dues inversions importants, perquè tots saben que aquesta primavera ha estat plovent
molt i que cal obrir, cal tornar a treballar en aquestes franges que ja estan obertes,
però en les que cal fer-hi manteniment, perquè si ara deixa de ploure i comença a fer
calor, és evident que el perill d’incendi, amb la moltíssima massa boscosa que s’ha
generat aquest any, suposarà un perill per a la població i cal poder obrir aquestes
franges i és imprescindible poder realitzar aquesta inversió de 80.000 €. També és
imprescindible el camí de Can Batllevell, les pluges de la primavera, l’increment de la
humitat, han fet a més d’un talús lateral que suporta el tram de camí entre el pont de
l’AVE i un accés a la subestació ha fet que hagi lliscat tot aquell terreny i és
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absolutament perillós passar per allà. De fet, hi ha unes tanques avisant i tancant i cal
contemplar l’actuació de 30 metres lineals de camí, perquè cal refer-lo perquè està
completament tallat i s’ha esllavissat. Una altra actuació que és important de fer i que
també bé determinada per aquestes pluges que hem patit, és el talús situat entre el
Camí de Can Valls i la plataforma de l’AP7, on es va produir un esllavissament de
terres que ocupa parcialment el camí. Una ocupació parcial del camí que l’Ajuntament
no ha volgut treure perquè donada la forta pendent que té el terreny i la situació
d’inestabilitat, ens preocupa el fet de que a sobre hi ha l’autopista i que pugui produirse una cessió de la pròpia via de l’autopista i per tant, no s’ha retirat, però és evident
que és un perill i que caldria actuar-hi ràpidament, però calen els diners per poder-hi
invertir en aquests aproximadament 12 metres lineals que cal fer, a una alçada de 3
metres i mig. Vaig acabant. També cal una reforma del pati de la Llar d’Infants El
Montcauet. Cal fer una adequació a l’exterior, al sostre, a la plataforma superior
d’aquest pati, bàsicament perquè està molt deteriorat i provoca patologies vinculades a
la impermeabilització de la coberta de l’edifici i se’ns està filtrant aigua a dins i per tant,
cal fer aquesta actuació per evitar-ho. De la mateixa manera, hi ha dues actuacions
més, que és la impermeabilització dels terrats de la primera planta del CIC, on també
hi ha filtracions d’aigua i perquè no hi ha làmines asfàltiques al terrat perquè s’han anat
espatllant i entra aigua al CIC i cal reparar la coberta. I de la mateixa manera, també
cal canvia una sèrie de teules trencades a l’edifici del Centre Cultural, també per evitar
les filtracions d’aigua en dies de pluja. I la darrera de les actuacions dins d’aquets Pla
d’inversions, aquesta seria la única que no seria absolutament prioritària pel què fa a la
urgència i a la necessitat imprescindible de fer, però que si que és important fer-la des
d’un punt de vista mediambiental, que és la renovació de l’enllumenat amb tecnologia
led de les pistes de pàdel i de tenis, del poliesportiu i de part del polígon industrial de la
Gelidense. Es tracta d’una actuació que ja estava demanada a través del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, del FEDER i que ja ens vam trobar demanada per part de
l’anterior equip de govern però és una actuació que compartim plenament. Amb això
renovaríem gairebé totalment l’enllumenat de Gelida, passant-lo a tecnologia led, amb
l’evident major eficiència i sostenibilitat energètica que això comporta. Em semblava
important poder explicar totes aquestes necessitats del pla d’inversions, a més del pla
social i de les mesures de reactivació econòmica, perquè insisteixo, són mesures
absolutament imprescindibles i que calen a Gelida, perquè sinó podem tenir seriosos
problemes en molts d’aquests aspectes que hem anat anomenant. A partir d’aquí,
passo a llegir la proposta:»
«Vista la memòria de l’Alcaldia on s’expliquen els criteris que s’han seguit enguany per la
preparació dels Pressupostos municipals.
Atès el projecte de Pressupost Municipal per a l’exercici 2020, integrat pels següents
documents:
1. Pressupost de l’ajuntament
1.1
Memòria del President
1.2
Proposta d’acord
1.3
Estat dels ingressos
1.4
Estat de les despeses
1.5
Annexos1
1.6
Informes2
2. Pressupost dels Patronats
2.1
Pressupost del Patronat d’Esports
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2.1.1 Pressupost
2.1.2 Annexos1
2.1.3 Informes2
2.2
Pressupost del Patronat de l’Emissora Municipal – Ràdio Gelida
2.2.1 Pressupost
2.2.2 Annexos1
2.2.3 Informes2
3. Estat de consolidació dels Pressupostos
4. Bases d’execució del Pressupostos.
1

Al mateix s’acompanyen els següents annexos:
A.1 Liquidació del Pressupost de 2020 .
A.2 Annex de personal.
A.3 Annex de les inversions a realitzar durant l’any .
A.4 Estat del deute.

2

Vistos els informes preceptius següents emesos pels tècnics municipals que s’indiquen:
I.1 Informe econòmic financer sobre l’avaluació dels ingressos i sobre l’equilibri
pressupostari.
I.2 Certificat sobre l’endeutament municipal.
I.3 Informe de la intervenció sobre l’estabilitat pressupostària i regla despesa.
I.4 Informe de la Secretaria de la Corporació.

Es proposa l’aprovació del següents ACORDS:
PRIMER:

Aprovar el Pressupost Municipal per a l’exercici 2020, el Pressupost del
Patronat d’Esports, el Pressupost del Patronat de l’Emissora Municipal –
Ràdio Gelida, així com l’Estat de Consolidació.

SEGON:

Aprovar la Plantilla Municipal que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, així com la del
Patronat d’Esports.

TERCER:

Aprovar l’Annex d’Inversions.

QUART:

Aprovar les Bases d’execució del Pressupost que s’acompanyen.

CINQUÈ:

Que el Pressupost i la Plantilla, siguin exposats al públic per un termini
de quinze dies hàbils, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província i
pels mitjans acostumats en aquesta localitat, bo i posant a disposició del
públic la corresponent documentació i que el Pressupost es considerarà
definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s’han presentat
reclamacions.

SISÈ:

Es reprodueix a continuació l’estat dels diferents pressupostos:
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PRESSUPOST D´INGRESSOS AJUNTAMENT DE GELIDA
Capítol Descripció
1

Impostos directes.

2

Impostos indirectes.

2020
Previsions inicials
3.086.000,00
56.400,00

3

Taxes, preus públics i altres ingressos.

1.399.995,00

4

Transferència corrents.

1.931.830,00

5

Ingressos patrimonials.

26.000,00

7

Transferències de capital

9

Passius financers

Operacions Corrents

6.500.225,00

Operacions de Capital

200.000,00
252.750,00

52.750,00

Total pressupost

6.752.975,00

PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT DE GELIDA
Capítol Descripció

2020
Previsions inicials

1

Despeses de personal.

2.972.930,00

2

Despeses corrents en béns i serveis.

2.569.885,00

3

Despeses financeres

4

Transferència corrents.

13.370,00
458.790,00
Operacions Corrents

6.014.975,00

6

Inversions reals

206.925,00

7

Transferències de capital

9

Passius financers

465.700,00

Total pressupost

6.752.975,00

63.375,00
Operacions de Capital

270.300,00

PRESSUPOST D´INGRESSOS
Capítol
3
4
5

Descripció

2020
Previsions inicials

Taxes, preus públics i altres ingressos.
Transferència corrents.
Ingressos patrimonials.
Operacions Corrents
Total general

185.000,00
268.500,00
3.005,00
456.505,00
456.505,00

PRESSUPOST DE DESPESES
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2020

Capítol

Descripció

1
2
3
4

Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis.
Despeses financeres
Transferències corrents
Operacions Corrents
Inversions reals
Operacions de Capital
Total general

6

PRESSUPOST D´INGRESSOS
MUNICIPAL RÀDIO GELIDA

PATRONAT

Crèdits inicials
303.530,00
130.255,00
2.200,00
20.500,00
456.485,00
20,00
20,00
456.505,00

EMISSORA
2020

Capítol Descripció

Previsions inicials

3

Taxes, preus públics i altres ingressos.

15.545,00

4

Transferència corrents.

10.500,00

5

Ingressos patrimonials.

5,00
Operacions Corrents

Total general
PRESSUPOST DE DESPESES
MUNICIPAL RÀDIO GELIDA

26.050,00
PATRONAT

EMISSORA
2020

Capítol Descripció
2

Despeses corrents en béns i serveis.

3

Despeses financeres

Crèdits inicials
21.350,00
200,00
Operacions Corrents

6

21.550,00
4.500,00

Inversions reals
Operacions de Capital
Total general

26.050,00

4.500,00
26.050,00

El Pressupost General Consolidat de l’Ajuntament de Gelida pel 2020 es pot veure en el
document que es detalla a continuació, que inclou els Organismes autònoms i l’empresa
municipal
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INGRESSOS
Capítol

INGRESSOS
Pressupost
de l'Entitat

1
2
3
4
5
6
7

Pressupost
Patr.
Esports

Pressupost

ESTAT DE

Patr. Ràdio

CONSOLIDACIÓ

3.086.000,00
56.400,00
1.399.995,00
1.931.830,00
26.000,00
0,00
52.750,00

0,00
0,00
185.000,00
268.500,00
3.005,00
0,00
0,00

0,00
0,00
15.545,00
10.500,00
5,00
0,00
0,00

200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
200.000,00

6.752.975,00

456.505,00

26.050,00

7.235.530,00

243.500,00

10.500,00

254.000,00

213.005,00

15.550,00

6.981.530,00

Total cap I a VII
8
9
TOTAL

3.086.000,00
56.400,00
1.600.540,00
2.210.830,00
29.010,00
0,00
52.750,00
7.035.530,00

DEDUCCIÓ:
Transferències Internes
TOTAL CONSOLIDAT

6.752.975,00

Capacitat de
finançament
dif I a VII

7.035.530,00

DESPESES

DESPESES
Pressupost
de l'Entitat

Pressupost
Patr.
Esports

Pressupost

ESTAT DE

Patr. Ràdio

CONSOLIDACIÓ

Capítol
1
2
3
4
6
7
8
9

2.972.930,00
2.569.885,00
13.370,00
458.790,00
206.925,00
65.375,00
0,00
465.700,00

303.530,00
130.255,00
2.200,00
20.500,00
20,00
0,00
0,00
0,00

0,00
21.350,00
200,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00

3.276.460,00
2.721.490,00
15.770,00
479.290,00
211.445,00
65.375,00
0,00
465.700,00

TOTAL

6.752.975,00

456.505,00

26.050,00

7.235.530,00

DEDUCCIÓ:

Transferències Internes

TOTAL CONSOLIDAT

254.000,00

6.498.975,00

254.000,00

456.505,00

26.050,00

6.981.530,00

Així mateix es reprodueix a continuació l’estat de la Plantilla de l’Ajuntament i la del
Patronat d’Esports.
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PLANTILLA LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT DE GELIDA 2020
DENOMINACIÓ

Grup
Plantilla Subgrup
2020

Nivell

Plantilla
a 31-1219

Situació 31-122019

Nova
creació

A
extingir

Consolidació

RESUM:
Funcionaris:
Personal laboral fix:
Personal
laboral
temporal:
Total llocs de
treball:
Previsió
suplències:
Funcionaris
Laborals

34
28
36

32
26
36

0
0
0

0
0
0

0
0
0

98

94

0

0

0

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

34

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

per

A) Funcionaris de
carrera
Habilitats nacionals:
Secretari
Interventor

Tresorer
Administració
General:
Administratius
Administratius

3
1
1

A1
A1

28
20

1

A1

20

14

2
1 Vacant
1 Vacant
(Coberta
interinamen
t)
0 Vacant
13

2
7

C1
C1

16
14

2 Cobertes
6 6 cobertes

Aux.Administratius

4

C2

10

Notificador

1

E

10

4 3 cobertes i
1 vacant
(coberta
interinamen
t)
1 Coberta

Administració
especial:
Tècnic administració
especial
Coordinador Àrea
Serv.Territ.i Urb.
Gestor de l'Àrea
d'urbanisme

3

Serveis especials:
Sergent
Agents Policia Local
Agents Policia Local
Interins
Caporal
Conserge-Porter

3

1

A1

26

1 Coberta

1

A2

25

1 Coberta

1

C1

14

1 Coberta

14
1
11
0

C1
C1
C1

18
17
12

14
1 Coberta
3 Cobertes
8

1
1

C1
E

18
10

1 Coberta
1 Coberta

1
vaca
nt

Plaça de la Vila, 12 -08790 Gelida – Tel. 93 779 00 58 – Fax 93 779 01 00 – e-mail: gelida@diba.cat – www.gelida.cat

Compr. Observa
cions

B) Personal laboral
fix:
Arquitecte Tècnic
Bibliotecària
Promotor/a
C.Prom.Econòmica
Tècnic cultura (CIC)
Tècnic
Joventut
(CIC)
Adm.Biblioteca
Administratiu
adm.gral.
Educador
Llar
infants
Encarregat brigada
Oficial de 1a
Personal
servei
neteja

Peó

28

26

1
1
1

A2
A2
A2

17
17
17

1 Coberta
1 Coberta
1 Coberta

1
1

A2
A2

17
17

0 Execedènc.
1 Coberta

1
1

C1
C1

14
14

1 Coberta
1 Coberta

4

C1

14

4 Cobertes

1
5
8

C2
C2
E

17
12
8

0 Vacant
5 Cobertes
8 7 cobertes i
1 vacant
(coberta
interinamen
t)
3 2 cobertes i
1 vacant
(coberta
interinamen
t)

3

C) Personal laboral
temporal:
Director
escola
Música
Director llar infants
Professor
escola
Música
Tècnic comunicació
Educador
Llar
d'infants
Oficial 1
Aux. Administrativa
CIC
Auxiliar Casal Avis

36

E

8

36

0

0

0

5 Jornada
parc.

0

1

A1

17

1 Coberta

Vacant

2
7

A2
A2

17
17

2 Cobertes
7 Cobertes

Vacant
Vacant

1
8

A2
C1

17
14

1 Coberta
8 Cobertes

Vacant
Vacant

1
1

C2
C2

12
9

1 Coberta
1 Coberta

Vacant
Vacant

2

C2

9

2 Cobertes

Vacant

Conserge
escola
Les Fonts
Conserge
Netejadora
Peó brigada d'obres
Treballadora familiar

1

E

10

1 Coberta

Vacant

1

E

8

1 Coberta

Vacant

3
1

E
E

8
8

3 Cobertes
1 Coberta

Vacant
Vacant

Personal
servei
neteja
Auxiliar administratiu

5

E

8

5 Cobertes

Vacant

1

C2

10

1 Coberta

Vacant

Peó Manteniment
cementiri

1

E

8

1 Coberta

Vacant

0

0
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6 Jornada
parc.
3 Jornada
parc.

Jornada
parc.
Jornada
parc.
Jornada
parc.
4 Jornada
parc.
Jornada
parc.
Jornada
parc.

D) Previsió per
suplències
Laborals:
Auxiliar administratiu
Personal
servei
neteja
Peons
brigada
d'obres

2

0

1
1

C2
E

10
8

0 vacant
0 vacant

1

E

8

0 vacant

6 mesos
4 mesos
6 mesos

PLANTILLA LLOCS DE TREBALL PATRONAT ESPORTS 2020
DENOMINACIÓ

Núm.

Grup

Nivell

Titulació exigida

Situació a

Observacions

31/12/2017

places
A) Personal laboral
fix:

7

Coordinador Esportiu

1

C

16

Monitor esportiu

Coberta

Jornada completa

Tècnic Esportiu

1

B

17

INEF

Jornada completa

Auxiliar administrativa

1

D

12

Cert. Escolaritat

1

E

8

Cert. Escolaritat

Coberta
Vacant
(coberta
interinament
Vacant
(coberta
interinament

1

E

8

Cert. Escolaritat

Vacant

Jornada completa

1

E

8

Cert. Escolaritat

27 hores setmanals

1

E

8

Cert. Escolaritat

Coberta
Vacant
(coberta
interinament

Conserge
Netejadora
Conserge
Netejadora
Conserge
Netejadora

/

20 hores setmanals

25 hores setmanals

/
/

Peó especialista

Jornada complerta

B) Personal laboral
de
durada
determinada

60

Monitor estiu viu

29

D

12

Cert. Escolaritat

Vacant

5 setmanes

2

E

8

Cert. Escolaritat

Vacant

3 mesos

8

D

13

Cert. Escolaritat

14

D

13

Cert. Escolaritat

Cobertes
Interinatge
9 cobertes i 6
vacants
11 mesos

5

D

12

Cert. Escolaritat

1

E

8

Cert. Escolaritat

1

E

8

Cert. Escolaritat

Taquillers
Monitors
esportiva
Monitors
esportiva

30 hores
setmanals
40 hores
setmanals

Escola
Escola

Monitors natació
Conserge
Netejadora
Conserge
Netejadora

/
/

Vacant
Coberta
(interinatge)
Coberta
(interinatge)

5 setmanes
Interinatge
Interinatge

30 hores
setmanals
Jornada
complerta
20 hores
setmanals

Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Un cop feta aquesta presentació, alguna intervenció per part dels
grups? Senyora Montserrat Rovira, de Gelida per la República-Primàries Catalunya.»
Pren la paraula la senyora Montserrat Rovira Casadevall, regidora de Gelida per la
República:
Montserrat Rovira: «Jo només vull agrair a totes les persones que han fet possible
aquest pressupost, al grup de treball que hi ha dedicat moltes estones, a tu Lluïsa
perquè ho has treballat molt colze a colze amb tothom i, sobretot a les diferents
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regidories, perquè tali i com explicava la Lluïsa, hem anat mirant, coseta per coseta,
mirant de poder fer un estalvi i dedicar més partides socials, veritablement a la gent
que ho necessita en aquests moments i des d’aquí vull aprofitar per agrair a tota
aquesta gent que ha fet possible aquest pressupost que avui esperem que s’aprovi,
pel bé del municipi i sobretot, per les persones que més ho necessiten.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Lluïs Valls del PSC.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Molt bona nit a tothom. Com s’ha dit de manera reiterada en els plens
d’aprovació dels pressupostos municipals, el Ple de pressupostos, juntament amb el
d’aprovació de les ordenances són els plens més rellevants que es celebren dins d’un
exercici. La proposta de pressupost és, en definitiva, el document on es reflecteixen
els ingressos i també les despeses que es preveu dur a terme en l’exercici, tant per
part de l’Ajuntament com per part del Patronat de Ràdio Gelida i del Patronat
d’Esports. Més enllà d’aquest concepte, en aquest Ajuntament, s’havia “acordat” que
per la pròpia importància que tenia l’aprovació d’un pressupost, el Ple fos extraordinari
i tingués un únic punt a l’ordre del dia, el de l’aprovació del pressupost. S’havia produït
i a la vegada admès, també cal dir-ho, que s’hi poguessin incorporar altres punts que
tinguessin algun vincle amb els pressupostos, per exemple, modificacions
pressupostàries o liquidacions, com en el cas d’avui. I això ha estat així des de fa
molts anys, fins que avui es trenca aquesta norma. Aquest nou govern, el govern que
havia de canviar la manera de fer política, convoca un Ple ordinari per aprovar els
pressupostos i amb més punts a l’ordre del dia, no tots de contingut pressupostari,
potser perquè ara el pressupost ja no és tant important. En el cas de considerar aquets
fet com a anecdòtic, segurament es justificarà així, ens trobem ara sí, davant d’una
situació inversemblant. Aquest nou govern presenta a aprovació el pressupost per
l’any 2020 el dia 16 de juny, a la meitat de l’exercici. Això sí que no és anecdòtic i per
més que s’argumenti, hem escoltat els arguments, aquest retard és sinònim d’una
incapacitat de gestió dels tres grups polítics que conformen aquest govern. Un govern
que havia de fer el canvi que li convenia a Gelida, un govern que havia de trencar
esquemes, un govern que havia de canviar la manera de fer les coses. Posats a
intentar trobar quelcom de positiu, el primer que algú en podria pensar és que amb tant
de temps per part del govern per valorar i analitzar els pressupostos, hi hauria hagut
un procés de participació, sobretot per quatre motius que nosaltres no ens en
inventem; era una promesa electoral, en la que coincidien els tres grups del govern
municipal. Tal com deia també el grup de Primàries en campanya “volem governar
perquè els veïns puguin decidir en què es volen gastar els diners del poble”. Així
mateix, en les competències del Consell Municipal de Cultura hi consta preparar i
presentar un Pla d’Actuació anual que fixi les prioritats pressupostàries i el més
important, el Pla d’Acció d’aquest govern, fruit de l’acord de Can Pascual, estableix
pressupostos participatius, “dissenyarem un sistema de participació ciutadana que
promogui l’elaboració d’uns pressupostos participatius que recullin les necessitats
reals de tots els gelidencs i gelidenques”. Ho diu literalment. Doncs, no. Sis mesos del
2020 i hi podríem afegir el temps transcorregut des de la presentació de les
ordenances al mes de novembre, fins al darrer dia del 2019, presentació dels
pressupostos i participació dels veïns i veïnes en l’elaboració del pressupost, cap. I
debat de les prioritats pressupostàries en el Consell Municipal de Cultura, cap. Per
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cert, parlant de participació, amb majúscules, vostès han manifestat i decidit que la
nova biblioteca sigui el projecte prioritari d’aquest mandat, ja s’hi ha gastat recursos.
Més enllà de valorar aquesta decisió, que ara no farem, on ha estat la participació
ciutadana per prendre una decisió d’aquesta magnitud? No ha existit. Però bé,
retornant al pressupost, un de ben segur ingènuament, vol continuar trobant quelcom
de positiu en aquesta esperpèntica situació i aleshores un pensa que amb tant de
temps com han tingut els tres grups de govern per valorar i analitzar els pressupostos,
la proposta estaria treballada i analitzada, sobretot atenent a la reiterada frase que el
govern del mandat anterior havia d’escoltar per part del grup d’ERC anc da Ple de
pressupostos. Se’ns deia que calia analitzar plegats les despeses del Capítol 2, és a
dir, tot allò que fa referència a aquelles coses que ajuden a fer funcionar l’Ajuntament i
a tot el municipi. Doncs bé, no ha estat així. Amb més de sis mesos, han tingut temps
de convocar-nos per analitzar el capítol 2 i no hi ha hagut convocatòria. Però és més,
en cas de voler-ho fer, vostès mateixos, on són aquestes valoracions i quina traducció
numèrica han tingut? Acabo d’escoltar que han analitzat fil per randa, les despeses i
això té una traducció amb els pressupostos, amb les despeses del pressupost, doncs
bé, no ho acabem de veure així. Amb subministrament d’energia elèctrica del pàrking
es pressuposta el mateix que l’any passat. Amb subministrament de productes de
neteja, el mateix de l’any passat. Amb manteniment d’edificis municipals, el mateix de
l’any passat. Amb manteniment de mobiliari i complements dels edificis, el mateix de
l’any passat. Amb subministrament d’energia elèctrica dels edificis municipals, el
mateix de l’any passat. I un seguit de partides de manteniments que tenen els
mateixos imports que l’any passat; manteniment dels edificis de les llars el mateix
import, manteniment dels edificis d’ensenyament de les llars el mateix import,
manteniment de l’edifici de la biblioteca el mateix import, manteniment de les
instal·lacions de la biblioteca el mateix import, subministrament de l’energia elèctrica
del CIC, el mateix import. Per tant, no sé o ja se’ns donaran els números de com s’ha
valoritzat i quin ha estat el resultat d’aquest anàlisi tant detallat que representa que han
fet respecte a les despeses dels manteniments. Mirin, en l’aprovació dels pressupostos
de l’any 2019, celebrat el 4 de desembre del 2018, les regidores i regidors d’ERC van
marxar de la mesa de plens, argumentant que no volien participar en el que van
anomenar una “pantomima”. Nosaltres prendrem part en la votació d’aquest
pressupost i ho farem per responsabilitat i per respecte als veïns i veïnes de Gelida,
més enllà de que aquest pressupost que avui presenten pugui ser i penso que és un
engany i una farsa, conseqüència d’una nul·la gestió. Per assolir un sentit del vot, hem
analitzat els pressupostos, no precisament per la documentació que sí que és veritat
que ens van entregar el dia 1 de juny, però on només hi constaven les propostes per
orgànics, sense cap més document. Els hem analitzat després de demanar els
comparatius, en el cas del pressupost municipal i els hem analitzat, tot i que no vam
disposar de la documentació del Patronat d’Esports i del Patronat de la Ràdio, fins
aquest passat dijous, abans de la celebració de les Comissions Informatives. Per cert,
respectant el criteri de la senyora secretària, en el sí de les Comissions Informatives,
de què la documentació dels Patronats era la que corresponia legalment, haig de dir-li,
senyora alcaldessa, que en cada exercici anterior la documentació que s’entregava en
la convocatòria dels Patronats era molt més àmplia i detallada en totes i cadascuna de
les partides dels pressupostos dels Patronats. Però ja tant se val. Ara estem en el Ple
d’aprovació d’aquest pressupost. Com li deia, hem analitzat els pressupostos i és
incomprensible pensar que amb tants mesos per davant com han disposat, la proposta
sigui la que avui presenten. És incomprensible trobar partides que a hores d’ara ja
estan exhaurides. Aquest fet, gens anecdòtic, mostra que en cap moment han tingut
en consideració l’estat d’execució de les partides en el període que portem d’any. Un
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pressupost presentat al mes de desembre pot estar mancat d’exactitud, de certesa en
les xifres, precisament perquè es pressuposa a un any vista, però al dia 16 de juny, ja
han passat més de cinc mesos i disposen de dades sobre el que han ingressat o
gastat fins poc abans de presentar els documents. Per tant, si haguessin analitzat la
proposta de pressupost amb el detall que vostès esmentaven no ens trobaríem amb
partides que ja estan exhaurides o a punt d’exhaurir, quan encara queda mig any per
endavant. Per exemple, amb subministrament de material esportiu, la partida és de
2.900 € i ja se n’han gastat 3.771 €. La partida de conservació del camp de futbol està
pressupostada en 1.000 € i ja se n’han gastat 1.471 €, o la mateixa partida de
publicacions culturals, que té pressupostats 2.500 € i ja se n’han gastat 3.334 €. Si
haguessin analitzat la proposta de pressupost no ens trobaríem amb partides que ja
han sobrepassat en un elevadíssim percentatge la despesa pressupostada, quan
encara queda mig any per endavant. Hi ha una partida per activitats esportives de
8.500 € de la que ja se n’han gastat 6.049 €, un 71%. Amb aquest 21 % restant, es
faran totes les activitats en aquests sis mesos? Una partida de 30.0000 € de
combustible per les escoles de les que ja se n’han gastat 20.038 €, i ens queda encara
des del setembre fins a finals d’any. Una partida de 8.000 € de la que se n’han gastat
ja 7.387 €, és a dir, se n’han gastat un 92%, amb el servei de vetlladores de les
escoles. No pensen continuar assumint el cost d’aquest servei? O en tot cas, perquè
l’han pressupostat d’aquesta manera? Hi ha una partida per exemple de 4.500 €, de la
que ja se n’han gastat 3.806 € per activitats de la Biblioteca. No pensen oferir més
activitats des de la Biblioteca? Per què no ho han pressupostat degudament?: La
partida de la gent gran, ha passat de 45.000 € a 30.000 €, però és que ja se n’han
gastat 19.197 €, un 64%. A la partida de projectes de 25.000 €, ja se n’han gastat
21.178 €, no pensen ja encarregar més projectes? A la partida de formació, ocupació i
teixit productiu, que ha passat de 26.000 € a 41.000 € ja s’han gastat el 61%, 24.372 €
i queden sis mesos per endavant. La partida de vestuari per la Brigada, que té
pressupostats 4.500 € i ja n’han gastat 4.250 €. No pensen en aquest cas, destinar-hi
en aquest cas puntual, més despesa i més en aquesta situació en què les mesures de
prevenció són i han de ser prioritàries? Però no parlem només de despeses, parlem
d’ingressos, quantitats que han de servir per poder fer front a les despeses. Ja no
entrarem a valorar els ingressos pressupostats per concepte de subvencions, alguns
confirmats però d’altres no. No ho entrarem a valorar, tot i que podríem, perquè
aquesta era una crítica reiterada que rebíem quan teníem la responsabilitat de
governar. Parlem d’altres partides d’ingressos. Pressuposten 38.000 € d’ingressos de
la piscina, l’any passat sense restriccions d’aforament ni de franges horàries se’n van
ingressar 36.057 €. Senyor Peris, vostè creu que amb la situació actual, s’ingressaran
aquests 38.000 €? 2.000 € més que l’any passat? Com ho pot argumentar?
Pressuposten també 35.000 € d’ingressos de l’Estiuviu. L’any passat amb més de 180
inscrits se’n van ingressar 42.697 €. Enguany, a data d’avui i amb la inscripció
tancada, són 45 els inscrits i no tots totes les setmanes. Tot i que aquesta xifra es
pogués incrementar en un percentatge, però no arribarem als 180 de l’any anterior,
vostè, senyor Peris, veu factible arribar als ingressos pressupostats en aquesta
partida? Òbviament, poden argumentar que la despesa en aquests casos de l’Estiuviu
o de la piscina la depesa es reduirà, perquè hi tindran menys inscrits, però mai
evidentment serà proporcional, perquè de ben segur que les mesures de control i
seguretat exigibles com a conseqüència de la pandèmia, exigiran també una ràtio
superior de monitoratge i de ben segur, d’altres despeses no contemplades. Seguim
amb els ingressos. Pressuposten 14.000 € d’ingressos per ocupació amb taules i
cadires. L’any passat se’n van ingressar 8.852 €, i la pregunta és, no han aprovat no
cobrar la taxa als bars per la ocupació de les terrasses? Si realment no ho cobren, per
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què pressuposten ingressar 14.000 €? Pressuposten també 13.000 € d’ingressos pel
mercat setmanal, però no han aprovat vostès no cobrar la taxa als comerciants del
mercat? Si realment ho fan, perquè pressuposten ingressar 14.000 €? Pressuposten
620.000 € d’ingressos de la taxa de recollida de residus. L’any passat se’n van
ingressar 611.647 €, tornem al mateix d’abans, no han manifestat i han aprovat i han
publicat no cobrar un 50% de la taxa de residus als comerços i empreses que han
tancat durant aquest temps la seva activitat? Per aquest concepte s’ingressaven uns
45.300 €, sense ajustar-nos al total, perquè alguns establiments han tingut obert, la
reducció que s’aplica en aquesta partida, no té en cap consideració aquest 50% de
descompte que vostès pensen dur a terme. Pressuposten 19.270 € d’ingressos del
Consell Comarcal, ingressos que també es van pressupostar en el mandat anterior i
que no es van realitzar. Aquest any sí? Hi ha algun document que ho acrediti?
Pressuposten 15.000 € d’ingressos de promoció econòmica, l’any passat es van
ingressar 3.899 €, en tot cas és la promoció de la fira, etc. Aquest any rebaixen la
despesa de la Funifira, de 45.000 € a 10.000 €, amb menys despesa pensen ingressar
12.000 € més que el que es va ingressar l’any passat? Pressuposten 10.000 €
d’activitats d’ensenyament, l’any passat en un període sencer de 12 mesos, van
ingressar 3.057 €. Enguany pressuposten també, 10.000 €, quan a hores d’ara i
després d’aquests mesos de suspensió d’activitats només han ingressat 956 €. Veuen
factible assumir els 10.000 € pressupostats? Certament la pandèmia de la Covid 19 ha
tingut una afectació en el pressupostos dels ajuntaments, gairebé tots aprovats l’any
anterior o si més no, abans de l’estat d’alarma. Per tant, aquests ajuntaments, amb el
pressupost aprovat, l’han modificat per fer front a les despeses derivades d’aquesta
situació. Modificacions que han prioritzat unes despeses en detriment d’altres. Vostès
presenten ara el pressupost, com aquell qui diu a “toro pasado” i sentint-ho molt, no
observem que la seva proposta de pressupost es pugui associar a un pressupost per
donar resposta a les delicades situacions econòmiques i socials que ha comportat la
Covid 19. Pressuposten 6.800 € de prevenció i salut laboral quan l’any passat se’n van
gastar 7.353 €. En aquesta situació d’emergència sanitària que estem vivint no seria
necessari, prudent i òptim pressupostar més despesa per dotar als treballadors de
l’Ajuntament de més elements i recursos per desenvolupar la seva feina amb absoluta
garantia de seguretat? Rebaixen la partida de la fira de promoció local, la Funifira que
es celebra d’aquí a uns mesos. La rebaixen de 45.000 € a 10.000 €, una decisió
política que no compartim i que vostès potser associen a la pandèmia i a les seves
conseqüències, però en cap cas, en definitiva no deixa de ser una reducció d’una
activitat de promoció i dinamització econòmica, eixos que considerem essencials en un
període post Covid 19. Tanmateix, no deixa de ser inversemblant que la partida de
comerç, un sector molt afectat durant la pandèmia i pel qual cal apostar fermament,
només s’incrementi en 2.000 €, perquè la xifra pressupostada el 2019 era de 3.000 € i
la passen a 5.000 €, o que la partida de formació, ocupació i teixit associatiu tingui
certament un increment de 14.000 €, passant de 26.000 € a 40.000 €, per havent-ne
gastat ja un 60%. Fixin-se bé que l’increment ... Funifira, Creiem que l’elaboració del
pressupost a aquestes alçades i més veient les conseqüències econòmiques i socials
que s’han produït per la pandèmia requerien una priorització de la despesa. Ens costa
d’entendre que les partides d’activitats culturals i Festa Major, es mantinguin respecte
a la xifra pressupostada l’any anterior o que altres festes tinguin només una reducció
de 2.000 €. Han manifestat en més d’una ocasió que no es tracta d’eliminar el cicle
festiu, cal que hi hagi activitat cultural i festiva, però en una situació com la que ara ens
toca viure, plena de moltes incerteses a l’hora de plantejar el desenvolupament de
moltes activitats, algunes de les quals ja s’han suspès, no hauria estat molt més
adequat reduir les quantitats d’aquestes partides? Cal pensar que segons vostès, tot
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segueix igual i aleshores la pregunta és, en base a aquestes xifres que tenen
pressupostades, quina és la programació prevista? De la mateixa manera que les
partides de Comunicació i Memòria Històrica amb uns imports de 25.000 €, 2.000
menys que l’any anterior i 3.000 € respectivament, no es podien reduir i destinar-ho a
altres prioritats? No podem compartir la reducció de la partida d’activitats de la gent
gran, que passa de 45.000 € a 30.000 €. En tot cas, si vostès han descomptat les
despeses que s’han estalviat durant aquests tres mesos, com és que aquesta reducció
no l’han aplicat també a l’hora de calcular els ingressos? I parlant no només ja de
prioritats sinó també de model de poble, no podem compartir en cap moment, la
reducció de 25.000 € en la partida de manteniment de vies urbanes. I més, si
observem l’estat dels carrers i dels espais públics del municipi i escoltem a la vegada
amb atenció, el criteri i la opinió dels veïns i veïnes. Mirin, Gelida no es mereix l’estat
actual d’aquests espais públics. Com deia a l’inici, és difícil a un any vista, poder
pressupostar segons quines partides, però a aquestes alçades de l’exercici, per
responsabilitat, moltes de les partides, tant de despeses com d’ingressos, haurien
d’haver estat molt més ajustades a la realitat. És evident que el model polític, les
prioritats i la gestió pressupostària de vostès, no són coincidents amb les nostres i
l’allunyament entre un model i l’altra, és substancial. Per posar un exemple, i no ens
sembla un exemple rutinari, nosaltres no podem compartir la decisió d’eliminar el
Patronat Municipal d’Esports, això ja es tractarà en un altre punt d’aquest Ple, i menys
que pressupostàriament s’elimini la dotació de la plaça de tècnic d’esports que hores
d’ara, continua vacant. Senyor Peris, en els Plens anteriors, tant a pregunta del regidor
de la CUP, com a pregunta del regidor del PSC sempre ens deia al respecte d’aquesta
qüestió, que estava previst fer la convocatòria i ara ens n’adonem que ni tan sols la
doten pressupostàriament. Per què? Com pensa vostè gestionar l’esport? Parlant
precisament d’allò que deien i del que realment és, no hem trobat en aquest
pressupost cap partida que faci referència als compromisos adoptats en el Ple
Municipal del 2019 d’incorporar un seguit d’inversions i despeses en aquest
pressupost 2020. Sense anar més lluny, en l’esmentat Ple i aprovat per tots els grups
municipals, tret de l’abstenció de la CUP, es va aprovar “incloure en el pressupost del
Patronat d’Esports pel 2020, l’adquisició i col·locació d’unes cistelles de bàsquet que
possibilitaran la utilització de la pista en sentit transversal. L’adquisició i col·locació
d’’una cortina que permeti separar la pista en trams i possibiliti el desenvolupament de
diverses pràctiques en el mateix moment, el recosit del tatami, l’adquisició d’un tractor
per raspallar la gespa del camp de futbol, ja que dur a terme aquest manteniment
permetrà allargar la vida de la gespa i realitzar obres de millora al poliesportiu
municipal, la remodelació dels vestidors amb especial incidència en l’espai de dutxes,
la col·locació d’una tanca de protecció a l’accés a les escales d’accés a la pista i la
construcció a l’espai de sota les grades, d’uns magatzems pels clubs”. El mateix
regidor d’esports, senyor Peris, en el Ple ens va afirmar i contestar: “No estaven
previstes en el pressupost d’aquest any que van elaborar vostès, en referència a
nosaltres, i per tant, ho estaran n el de l’any vinent”, o sigui, aquest 2020. La pregunta
és, on queden reflectides aquestes despeses, senyor Peris? No ho hem sabut veure.
Així mateix es va aprovar en el mateix Ple, amb els viots del PSC i l’abstenció de la
resta de grups, que ateses les mesures que s’anomenaven i que es preveien
incorporar al Pla d’Emergència Climàtica de Gelida i la necessitat de fomentar el
vehicle elèctric per una nova cultura de la mobilitat, incorporar en el pressupost 2020
una proposta d’instal·lar dos punts de recàrrega per vehicles elèctrics ... ubicant-los a
l’aparcament de .... i a l’aparcament soterrat de la Plaça de la Vila. Cadascun dels
punts disposaria d’un sortidor i de dues places d’aparcament reservades per als
vehicles amb recàrrega, això tampoc ho hem sabut veure, però també és cert, i ho
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hem de dir, que en aquell Ple la senyora alcaldessa va afirmar que no s’’inclouria en el
pressupost del 2020 i per tant, res a dir. Finalment, en el mateix Ple, amb els vots
favorables del PSC i l’abstenció de la resta de grups, es va aprovar incloure en el
pressupost de l’Ajuntament de Gelida per l’any 2020, unes partides pressupostàries
per l’adquisició d’un vehicle per la Brigada Municipal, avaluant la possibilitat de què
sigui un vehicle elèctric i l’execució del projecte de construcció d’unes noves escales,
substituint les actuals, que connectin la carretera de Sant Llorenç amb el carrer Serra
d’Or. On queden reflectides aquestes despeses? Tampoc ho hem sabut veure. I ens
sorprèn, perquè el mateix regidor de Serveis Municipals en aquell Ple, ens contestava
en referència a aquests punts: “Tenim la gran sort de que aquest 2019 s’acaba de
pagar l’escombradora que són 3.000 € mensuals, pet tant, disposarem d’aquests
diners per renovar vehicles i entenc que això ha de donar com a mínim per dos. S’han
de fer números, depèn del vehicle i altres coses que vull eliminar de diners que
actualment s’estan utilitzant i que els puc reubicar i suposo que també podré comptar
amb aquestes partides per tot el tema de la brigada i per tots aquests arranjaments
que ens proposen, o sigui que sí, que anem en aquesta línia”. Quina línia, senyor
Gracián? La línia és rebaixar la partida de vies urbanes de 65.000 € a 40.000 €, quan
l’any passat ja se’n van gastar 72.972 €? la línia és que sí, que certament han baixat
l’arrendament de vehicles de la Brigada, de 38.000 € a 18.000 €, és aquesta la manera
de cuidar la flota de vehicles de la Brigada municipal? Aquesta és la línia? Si aquesta
és la línia que vostès pretenen segui,r els hi hem de dir que no hi estem d’acord, entre
altres coses i sobretot perquè Gelida no s’ho mereix. Gelida no s’ho mereix. Un
pressupost expressa, més enllà de pressuposar unes quantitats numèriques, el model
de poble que es vol tirar endavant, la línia programàtica del govern. En aquest
pressupost que presenten a aprovació no observem res de tot això i l’excusa no pot
ser la manca de temps, evidentment o la pròpia pandèmia. Temps n’han tingut més
que suficient per reunir-se vostès i per promoure la tant anomenada participació amb
els veïns i veïnes, amb les Comissions i amb la resta de grups municipals. Han tingut
temps també per avaluar les conseqüències de la pandèmia i aleshores prioritzar la
despesa, tenint en consideració els aspectes més socials, d’ocupació, de dinamització
econòmica. Han tingut temps també per valorar i repassar les xifres, per tenir en
consideració el que ja portaven gastat i per tant, presentar un pressupost molt més
real, molt més afinat que si l’haguessin presentat a finals de l’any 2019. Tot i el temps,
res d’això ha estat així. La veritat és que ens hauria agradat poder abstenir-nos perquè
nosaltres en el seu moment vam presentar propostes de suport econòmic i social per
fer front a les conseqüències de la Covid 19 i per tant, ens hauria agradat abstenir-nos,
però per tot l’exposat, per coherència, per responsabilitat i per respecte a tots els veïns
i veïnes, no tenim altra opció que votar en contra d’aquest pressupost. Aquest no és un
bon pressupost pels gelidencs i gelidenques, aquest no és el pressupost que Gelida es
mereix.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Gràcies senyor Valls. Alguna intervenció més? Doncs en tot cas, jo sí
que intervindré. Hi ha coses de les que vostè ha expressat en les que puc estar
absolutament d’acord. Vostè sap perfectament que nosaltres hem defensat sempre la
necessitat d’aquesta aprovació del Ple municipal d’aprovació dels pressupostos en
aquest plenari sigui .... un punt en la seva aprovació, per tant comparteixo
absolutament això que diu. Igual que compartim l’aspecte dels pressupostos
participatius. Ara, crec que hem de ser tots molt conscients de la situació en la que
estem, perquè tal com l’escoltava parlar, semblava que aquí no estigués passant res,
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que no ens haguem passat tres mesos tancats a casa i que no hagi passat
absolutament res. Certament, deu viure en un món absolutament paral·lel, per tant, és
evident que comparteixo coses i hi ha coses que en aquests moments no poden ser.
Coses que a mi em deceben molt i em semblen molt tristes. Vostès tenen aquests
pressupostos des de fa divuit dies. Pressupostos que se’ls hi va dir que era una
proposta i que estaven oberts tant en això, com en el Pla de reactivació econòmica
amb les mesures, a les seves aportacions, a que diguessin on volien millorar. Enlloc
d’això, vostè el què ha fet és tot un “revolutum” de comes i cometes per acabar dient
que no, cosa que, en el cas de l’equip de govern ens sap molt de greu, S’ha donat la
paradoxa de que arribi a dir que és fatal que reduïm les partides pressupostàries
destinades a les activitats de la gent gran, però en canvi és fatal que no reduïm les de
la Festa Major, perquè deu ser que unes estan molt millor de les altres. O és fatal que
reduïm les de al Funifira, perquè és evident que a l’octubre podrem posar gent
“atiborrats” a la pista jardí un munt de gent, ja es veu que això es podrà fer. Per tant,
farem una Funifira a l’octubre absolutament normal perquè no estarem amb la “nueva
normalidad” del seu Gobierno Español. Per tant, hi ha coses que costen d’entendre.
Partides que estan gairebé apunt d’exhaurir-se; és clar, moltes partides, però això els
hi passava a vostès també, resulta que hi havia partides que quan vam arribar ja
estaven a punt d’acabar-se i que han acabat arrossegant despeses de l’any anterior
que s’han carregant a principis d’any i que aquest any intentarem liquidar. Més coses
que sobten, insisteixo, vuit dies per fer una única proposta per millorar aquest
pressupost, per poder-ne parlar. Volien un pressupost millor per Gelida o volien , com
sempre, fer una nota de premsa i dir que no? On és en el seu discurs la baixada d’un
20% en aquest pressupost municipal? com pot estar llegint les propostes del que
s’havia de fer al desembre, quan hi havia un 20% més de pressupost municipal? com
poden dir que no és cap millora, passar la subvencions assistencials que l’any passat,
perquè vostè ha anat barrejant coses, quan l’interessava parlava d’estat d’execució
quan li interessava parlava de pressupost inicial l’any passat... bé. Com pot dir que no
millora en res, si vostè ha dit que són les mateixes partides del seu pressupost? Bé,
doncs són les mateixes partides del seu pressupost? Amb subvencions assistencials
que l’any passat s’hi van gastar 20.233 €, aquest any es dota amb 45.000 €, més del
doble perquè entenem que cal ajudar als veïns i veïnes de Gelida a que puguin
demanar les diferents subvencions per diferents casos, ajudar amb les beques de la
canalla, ajudar a les famílies a pagar els lloguers. Per tant, per això es dobla. Ajuts
alimentaris de Càritas, es van gastar 28.700 €, aquest any ho pressupostem en 40.000
€, Com pot dir que la Formació Ocupació i Teixit Productiu als 30.000 €, que passem a
40.000 € i cert, hi ha una part de la que hi ha despesa, però precisament la part de la
que no hi ha despesa, és la que jo li explicava que es vol fer una orientació
professional i es volen fer cursos de competències bàsiques. Hi ha una part gastada,
evidentment, però hi ha una part que no i per tant, és aquest l’increment que s’hi
aplica. O la de Promoció Econòmica, vostè diu: es que vam posar-hi 8.000 € i s’han
passat a 10.000 € No perdoni, se’n van gastar 3.900 € i n’estem pressupostant 10.000
€, per tant és un increment de més del doble. De Comerç, se’n van gastar 1.430 € i
passen a 5.000 €, més que multipliquem per tres, perquè es va gastar. Per tant,
evidentment, hi ha millores importants en aquest pressupost. Hi ha tota una sèrie de
coses que vostè diu que no segueixen el model que vostès creuen que és de Gelida,
Molt bé, doncs el model que no és de Gelida, farà que camins públics no siguin
transitables, faran que camins públics tinguin perill pels veïns, que aquesta és la
inversió que s’ha de fer. Farà que ens entri aigua al Montcauet, farà que ens entri
aigua al CIC, farà que ens entri aigua al Centre Cultural Municipal, cosa que
evidentment, era el seu model i a vostès ja els hi estava bé. Aquest és un pressupost,
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absolutament en precari, no és el pressupost que aquest equip de govern voldria
presentar, és evident. Però aquest equip de govern ha intentat posar-hi molta
imaginació. Miri, vostè parlava de que cal un tractoret per l’herba del camp de futbol.
Bé, potser es pot trobar algú que ens deixi un quad, com hem fet, i no haver de gastar
una burrada de diners amb un tractoret, sap? I com això hi ha mil exemples per
intentar tirar endavant aquest pressupost, perquè és la única manera de fer-ho i
insisteixo, estem parlant d’un pressupost que rebaixa en gairebé un 20% el pressupost
de l’any passat, quan s’havia fet totes les ampliacions. A banda d’això, segur que hi ha
partides que són justes, segurament, i que hi ha partides d’ingressos que vostè no veu
el compliment, segurament, però també sap perfectament que hi ha partides de
despesa que obligatòriament s’han de pressupostar, com per exemple, la plaça oficial
de la Secretària o la plaça de Tresoreria que estan pressupostades però vostè ja sap
que és molt difícil que arribi a cobrir-les ningú i que per tant, allà hi ha un marge i que
cal fer aquest joc de vinculació de les diferents partides per poder-ho pressupostar. En
tot cas, insisteixo, a mi el què em sap molt de greu, molt, perquè això si que crec que
Gelida no s’ho mereix, és que això sigui un tema únicament de joc polític que en divuit
dies que fa que tenen el pressupost, que els hi vam donar i els hi vam dir que era una
proposta que estava oberta a qualsevol mena de millora, perquè evidentment després
de 20 anys a l’Ajuntament, segur que en saben més que nosaltres, potser lo seu,
enlloc de dedicar-se a fer aquest panegíric que acaba de fer, segurament lo seu i el
que nosaltres haguessin entès, amb una situació com la que estem actualment, és que
haguessin presentat propostes, que haguessin presentat coses per millorar aquest
pressupost i no només aquesta feina de treballar per derrotar un pressupost, que si
alguna cosa té, és molta feina al davant i al intentar tirar endavant Gelida en una
situació molt dificultosa.
Alguna intervenció mes? Senyor Lluís Valls.»
Pren la paraula la senyora Montserrat Rovira Casadevall, regidora de Gelida per la
República:
Montserrat Rovira: «Jo voldria parlar.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Doncs que contesti la senyora Rovira.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Té la paraula la senyora Montserrat Rovira, de Gelida per la RepúblicaPrimàries Catalunya.»
Pren la paraula la senyora Montserrat Rovira Casadevall, regidora de Gelida per la
República:
Montserrat Rovira: «Si. Hi ha hagut en la intervenció del Lluís, vàries cosetes que
m’agradaria aclarir. Jo crec que Gelida no es mereix, en quan al que deia de que les
partides de manteniment d’aquests equipaments, de l’edifici de la Biblioteca pugen 600
€, quin manteniment preveia fer vostè, perquè això ja no ve d’un pressupost només fet
per nosaltres si no que ja ve d’anys enrere, que vosaltres pressupostàveu 600 € de
manteniment per tot un Centre Cultural. Després, el manteniment del Castell, 800 €,
quin manteniment del Castell pensàveu fer? Ja no diguem el manteniment de l’edifici
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de les Monges, del CIC, que cada dia ens trobem vidres trencats, portes que s’han de
canviar, tot amb una deixadesa d’anys i anys i anys. Jo no entenc com no podeu donar
recolzament, en aquests moments que estem passant, i a sobre encara enfotent-se’n
de nosaltres, perquè això és enfotre-se’n. Dir que rebaixem partides de porqueria que
tenim, d’aquest manteniment. A la Biblioteca, a la sala del Centre Cultural, fent un dia
cinema al Cicle Gaudi, ens va caure i per sort em vaig poder apartar a temps, però ens
va caure un tros de sostre, Això és el manteniment que vosaltres fèieu, posar floretes
als parterres i després resulta que ens cauen els sostres dels edificis, perdoneu, això
és una vergonya. És una vergonya i la gent ho ha de saber. No podem estar callats.
Després ens ha arribat, que es va omplint la boca i encara me’n recordo del dia que
vam fer l’últim debat, es va omplir la boca dient-me que a la parcel·la on havia d’anarhi Freixenet, amb un munt de treballadors, resulta que ara ens arriba que hem de
retornar el pagament de l’IBI, senyors. I això no estava previst. I es va omplint la boca
dient que aquest senyors havien pagat l’IBI, l’IBI de què, si ara resulta que l’hem de
retornar, que no l’havien de pagar? Es fan responsables vostès d’això? Si hem de
parlar, parlem clar. Les activitats culturals s’han suspès, però una cosa es suspendreles .... el què farem és posposar-les, perquè la gent de la cultura s’ho mereix. Gràcies
a la gent de la Cultura, tots aquests dies que hem passat han tingut una mica d’alegria,
la música, el teatre. Vostè creu que a aquesta gent els hem de deixar de banda?
Doncs no, Molt malament. Ho sento amb l’ànima que persones que vivim tots a Gelida
i que no ens recolzem en aquestes moments. És patètic, patètic, patètic i vull que
quedi molt clar que això és imperdonable. Perdoneu, si voleu fer política d’aquesta
manera, és una política “”bassura”. “Bassura”, amb les lletres ben grosses.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Té la paraula el senyor Lluís Valls, del PSC.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Carai. Miri. Aniré barrejant les dues intervencions. Perquè no sabria com
respondre, de veritat, no perquè no tingui resposta, sinó perquè s’han fet algunes
consideracions que em semblen fora de lloc. Miri, senyora Rovira, jo no sé què es
pensava vostè quan va accedir a l’Ajuntament i volia presentar-se com a cap de llista,
evidentment, per ser alcaldessa i ara està com a regidora. Política, la política és la
gestió, política és gestió, gestió del poble. I la gestió es pot fer d’una manera o d’una
altre. No hi ha una única manera de fer gestió política. Una altra cosa és que li agradi
més o li agradi menys. Segurament, si vostè estigués a l’altra banda, estaria fent el
que feia quan estava aper exemple al Consell o al Patronat de Cultura, que llavors
vostè era la que es queixava de que el pressupost de cultura l’havia d’aprovar i l’havia
de fer i elaborar el Patronat, els membres del Patronat. Escolti’m, el pressupost de
Cultura l’han elaborat els membres del Consell de Cultura? Vostè diu que aquesta
manera de fer política és fer política “bassura”. No senyora Rovira, no, és fer política
pensant de manera diferent de com pensa vostè. Jo no tinc perquè pensar igual que
vostè. I ara és regidora de l’Ajuntament, com jo i com la resta de companys i
companyes que composem el Ple de l’Ajuntament de Gelida, i tots som de Gelida i tots
de ben segur, volem el millor per Gelida. Miri, és un argument que francament, de pes
no en té gens. D’anar pensant el que nosaltres havíem pressupostat. Miri , li seré molt
clar, vostè ha estat la que ha intervingut al Ple abans, i ha dit que havien analitzat totes
les partides detalladament, i jo l’únic que he dit és que si les han analitzades tan
detalladament, com pot ser que pressupostin el mateix de l’any passat. Si vostè
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considera que el Castell ha de tenir més manteniment, doncs doti-li de més quantitat.
Si el CIC ha de tenir més manteniment, posi-li més quantitat. D’on ho ha de treure? Ho
haurà de pactar amb els seus companys de govern i si cal, aquestes partides que diu
vostè que en teoria es podien haver estalviat amb activitats ... Jo no he dit que s’hagi
de gastar menys amb manteniment, no ho he dit, Sí que he dit i veig que aquí ningú ha
volgut assabentar-se’n, que no entenc que el manteniment de vies urbanes l’ordinari,
no el d’inversions, hagi tingut la disminució que ha tingut de més de 25.000 €. No ho
sé, jo també sóc de Gelida com vostè jo veig els carrers i parlo amb la gent també i em
diuen; “no es podria mantenir això?” Estic parlant de manteniment, no estic parlant
d’obra nova. Per tant, la manera de fer política és la que penso que uns i altres estem
utilitzant. Una altra cosa és que sembla que hi hagi la obligació moral de dir amén a
tot. No, nosaltres pensem d’una manera diferent i la respectem. Jo la respecto i li tinc
un respecte que ja m’agradaria a mi que en el decurs que portem d’exercici, en alguna
ocasió se’ns hagués tingut cap als regidors de la oposició, cap als sis regidors del grup
municipal socialista. Per tant, respecte, el té tot. I vostè té una manera de fer que jo li
respecto, segurament amb algunes coses, evidentment no les comparteixo. S’ha parlat
de la Funifira, de que trobem tant estrany que s’hagi reduït aquesta despesa i se’m diu,
que sembla que jo visqui en un món paral·lel, perquè com podem pensar amb el que
ha passat amb la pandèmia, que al mes de novembre puguem fer com si no hagués
passat res. Bé, potser no, potser no. I si tenen tant clar que no es podria fer el mateix
... reduir la despesa. La meva pregunta és, la Festa Major, que és al mes d’agost,
bastant abans del novembre, han pressupostat el mateix. És que no hi haurà
mesures? És que es podrà viure una Festa Major com la que s’ha viscut els altres
anys?. O sigui, vostès tenen clar el què passarà al novembre i a l’agost sembla ser
que no ha de passar res. Home, ens costa d’entendre. Jo no he parlat en cap moment
del capítol 1, tinguem-ho en compte. No he parlat ni de la plaça de la secretària ni de
la plaça d’intervenció, que ja sé que han d’estar dotades econòmicament. L’únic que
he preguntat és què passava amb el tècnic del Patronat d’Esports, que en dos Ple
Municipal se’ns va dir que s’estava preparant la convocatòria, etc. i aquesta
convocatòria no ha aparegut i s’ha deixat de dotar econòmicament la plaça. Retornant
a una cosa, que vostè m’ha dit, senyora Rovira, es referia a aquella zona industrial on
havia de venir una empresa i m’ha dit si jo em faig responsable del retorn de l’IBI, etc.
Escolti’m, aquesta empresa va presentar una llicència, aquesta llicència va caducar,
després no la va tirar endavant i el que ha fet l’Ajuntament és retornar uns diners als
quals tenia dret aquest senyor, per no haver executat la llicència, cap altre cosa. No
ens vulgui fer culpables de tot, senyora Rovira. Evidentment, hi havia coses que no les
devíem fer bé, altres que les devíem fer prou bé. Li vull recordar que vostè és una
regidora i que els socialistes vam treure sis regidors. Per tant, la opinió de la gent de
Gelida, a l’hora d’expressar el seu vot devia definir bastant bé, perquè vull creure que
el seu criteri és prou vàlid i devien tenir prou clar quina era la valoració d’aquest govern
municipal. Jo tampoc he dit que no s’haguessin implementat les ajudes assistencials,
no ho he dit. És més, he fet referència a que la partida de formació, ocupació i teixit
productiu s’havia incrementat de 26.000 € a 40.000 € i que se n’havien gastat una part.
Només he dit que segurament és una partida que s’hauria de dotar mes, perquè han
passat sis mesos i n’hem gastat ja 27.000 € dels 40.000 €. Només he dit això i he
parlat d’un seguit de partides que sota el nostre criteri, segurament no és l’encertat
segons vostès, i ho entenc i ho respecto, unes partides que per nosaltres es podrien
haver disminuït per incrementar-ne d’altres i que farien referència a partides que
tindrien a veure amb donar resposta a aquestes necessitats que s’han produït arran de
la dramàtica situació del Covid 19, Vostès ho veuen d’una manera i nosaltres ho
entenem d’una altra. Jo no sé la decepció... ni decepció ni res. Vull dir, s’ha
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d’entendre, nosaltres pensem d’una manera, vostès penses d’una altra. Nosaltres
entenem que el poble podria millorar d’una manera i fent un seguit de coses que
vostès no comparteixen. Però des d’aquest respecte a la discrepància, jo penso que
nosaltres tenim tot el dret, perquè a més som portaveus d’un gran nombre de veïns i
veïnes, d’exposar les nostres opinions. I és més, s’ha dit reiteradament i això costa
encara és que no s’entengui,que si el pressupost s’hagués presentat a finals del 2019,
com tots els pressupostos quan encara no tens ni idea del que pot passar el 2020, els
pressupostos tenen evidentment aquests marges d’error i per això se’n diu pressupost,
que és pressuposar, però una cosa és aprovar el pressupost al novembre o al
desembre i l’altra és aprovar-lo al mes de juny. I al mes de juny, se’ns va envia el dia 1
de juny, però és que per exemple el dia 30 d’abril ja hi havia un tancament de
cadascuna de les partides, ja hi havia una aproximació de per on s’anava a gastar. Per
tant, nosaltres ens basem en aquests número i a partir d’aquí, reitero, el respecte més
absolut al què vostès pensen, a la seva proposta, el respecte absolut, però no el
compartim. I el que demanem és que si no l comparteixen, com a mínim se’ns respecti.
Per cert, si se’m permet una última cosa, s’ha fet referència també i em sembla
important, perquè és una manera evidentment diferent d’entendre el model i la gestió.
És a dir, en el que portem de temporada i em sembla que durant tot aquest any i una
part de finals de l’altre, hi ha hagut un seguit de lesions de genoll amb les persones
que formen part del club de futbol. És a dir, nosaltres vam presentar en un Ple, la
moció perquè es mirés de disposar d’un tractor que és un element tècnic i mecànic
que està fet per aquestes funcions. La solució realment és agafar voluntariat que tingui
un quad o que tingui fins i tot un tractor per llaurar, com s’ha buscat? És aquesta la
solució? És més, la voluntarietat pot ser un element, però les responsabilitats civils que
hi ha al darrera de tot això? O les responsabilitats respecte a l’estat del terreny? Ens
sembla que no és precisament la millor solució. Si de veritat ens creiem i comencem a
tenir dubtes, el tema sobretot de l’esport a Gelida.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Senyora Montserrat Rovira.»
Pren la paraula la senyora Montserrat Rovira Casadevall, regidora de Gelida per la
República:
Montserrat Rovira: «Per rèplica, voldria contestar. Tot el respecte a la gent que els va
votar. El respecte més absolut, però jo entenc que quan hi ha un litigi s’hauria d’haver
fet, crec que és una mala gestió no fer una previsió de que quan surt la sentència,
haver fet aquesta previsió de diners que ara ens tocarà a nosaltres pagar i treure
d’altres coses en les que hauríem pogut invertir amb aquests pressupostos. Després
respondre-li que el Consell de Cultura, tal com ha dit, quan jo estava al Patronat de
Cultura, m’agradava que se’m tingués en compte, per suposat. Jo crec que es té en
compte a tots els participants d’aquest Consell de Cultura. No hem d’oblidar que hem
estat més de tres mesos amb el Consell de Cultura aturat perquè la pandèmia així ho
ha volgut, quasi. No podíem fer res. L’únic que s’ha fet són un parell de
videoconferències de les Comissions d’aquest Consell de Cultura. Això no vol dir que
aquest pressupost que us estem presentant, sobretot en l’apartat de cultura, no es
modifica respecte a d’altres anys. Les activitats i, també vull que quedi clar, que quan
jo entomo la regidoria de Cultura, em trobo amb un dèficit d’activitats culturals de 5.000
€ al mes de juny, quan entrem. A veure, què voleu que fem? Anar fent activitats, tal
com feia el regidor sortint de Cultura, que el que feia era tirar pel dret? El pressupost
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era sempre el mateix, fins i tot al 2018 es va rebaixar, però ell tirava pel dret. Anava
fent, i és igual que hi hagi un pressupost o no n’hi hagi un altre, ell tirava pel dret. Has
parlat de la Memòria Històrica, la Memòria Històrica encara no s’ha acabat l’any i tenim
esperances de poder-ho fer. Només s’ha suspès una activitat de totes, que s’ha
anul·lat, que és les Joventuts Musicals que venien de Luxemburg, és la única i valia
només 500 €. Tota la resta està tot reprogramat perquè entenem que la gent té dret a
poder gaudir del seu temps lliure i donar la possibilitat a actors, actrius i tot el món de
la cultura a viure.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Alguna intervenció més? Senyor Lluís Valls, del PSC.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Sí, Miri, és que no sé com explicar-ho, però ho intentaré una altra
vegada. Si vostè vol reprogramar, reprogrami, és una opció. Nosaltres pel que
optàvem quan li hem plantejat és que nosaltres hauríem optat enlloc de reprogramar
doncs a reformular, perquè aquests diners no els gastarem i en tot cas, seguim amb la
programació establerta i són uns diners que ens podrem estalviar. Abans s’ha fet
referència també al tema de la participació amb la pandèmia, etc. L’estat d’alarma va
començar el 13 de març si no recordo malament, novembre desembre, gener, febrer i
fins i tot part del març, temps suficient per si es tenia clar el tema de la participació,
que això vostès ho han pregonat, de dalt a baix, per tot arreu i ara resulta que no pot
ser. Miri, de la mateixa manera que s’ha obligat a que tothom que volgués fer la
preinscripció de l’Estiuviu ho hagués de fer telemàticament i de la mateixa manera que
vostès cada setmana han estat projectant un vídeo de Gelida, escolti’m, les noves
tecnologies, que suposo que és un element amb el que vostès creuen i és un
fonamental i elemental i ara s’ha demostrat encara més, que era suficient per
començar aquest procés de participació del pressupost municipal. Senyora Rovira, si
us plau, si hem de parlar amb propietat, miri, no va haver-hi cap litigi amb Freixenet,
l’únic litigi és que el què volia l’altra part és que l’Ajuntament els hi retornés la taxa per
la pròrroga i aquest litigi el va guanyar l’Ajuntament, fins i tot el Suprem ens va donar la
raó, per tant el dia que vulgui en parlem, però tinguem els documents i parlem amb
propietat i res més. Jo els hi respecto, vostès pensen d’una manera i ara pensen d’una
altra. Jo no he parlat de si té en consideració o no als membres del Consell Municipal
de Cultura, evidentment que els té en consideració. He parlat de quin ha estat el paper
que han tingut en l’elaboració del pressupost, perquè la partida és la mateixa. Bé,
hauria pogut ser una altra si s’hagués debatut dins dels diferents membres del Consell,
no? L’únic que he dit, és que vostès sempre han parlat d’això i escolti’m, nosaltres
pensem així i ho hem expressat, i si vostè pensa diferent, li respecto, però no
coincidim.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Alguna intervenció més? Senyora Montserrat Rovira.»
Pren la paraula la senyora Montserrat Rovira Casadevall, regidora de Gelida per la
República:
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Montserrat Rovira: «Perdona, l’últim. A mi m’agradaria preguntar-li perquè
l’Ajuntament ara hem de pagar uns diners si no hi havia cap litigi? Expliqui-ho. Per què
hem de pagar? Per la Barcelonesa de Drogas? A qui fos. L’Ajuntament ha de pagar, hi
havia un litigi i hem perdut i s’ha de pagar. No em digui que no hem de pagar. En fi, es
igual, contesti’m si vol i si no, deixem-ho.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Deixem-ho perquè no ens acabarem d’entendre.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Senyora Anna Vadillo, Gelida en Comú.»
Pren la paraula la senyora Anna Vadillo Garcia, regidora de Gelida en Comú:
Anna Vadillo: «Nosaltres com a partit, un cop acabades les eleccions i un cop
començat el diàleg amb els diferents partits per intentar trobar un nou govern, ens vam
trobar amb la situació de que havíem de decidir què volíem fer. Volíem seguir amb les
mateixes maneres de fer o volíem canviar les coses? I teníem molt clar que volíem
canviar les coses, que no volíem que les coses seguissin de la mateixa manera. I
aquesta situació ens fa molt de mal, perquè creiem que estem en una situació molt
complicada, amb una crisi molt greu que ens està a punt de venir a sobre i els partits
de la oposició en comptes de que en cas de que trobessin algun desacord, en comptes
d’intentar negociar o intentar trobar alguna manera per millorar els pressupostos per
tota Gelida, no. No van voler negociar, no van voler parlar, es presenten directament al
Ple, a dir un no pels motius que siguin, però al final a qui estan fent mal és a la
població de Gelida.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Gràcies senyora Vadillo. No puc estar més d’acord amb aquesta
intervenció. Insisteixo, 29 de maig es va enviar el pressupost als grups de l’oposició, el
28 se’ls hi havia explicat el pla que es presentava, de mesures socials i de reactivació
econòmica i se’ls hi va explicar dient-los que era una proposta absolutament oberta a
les seves aportacions per tal de millorar-lo, perquè estem convençuts que amb la
participació dels grups municipals, segur que hagués sortit un millor pressupost per
tots els gelidencs i gelidenques. En lloc d’això hi ha hagut zero aportacions en 18 dies.
Zero, podem estar molt distanciats, faltaria més, amb els punts de vista que tenim de
Gelida, evidentment. I és absolutament respectable. Ara, interès per participar, per
poder fer aportacions en positiu i per millorar aquest pressupost que al final és el que
és d’interès pels gelidencs i les gelidenques, també s’ha vist. 18 dies de silenci absolut
i de cap proposta en positiu, cap ni una, zero, silenci. I això, com bé deia la senyora
Vadillo, a mi també em sap molt de greu, perquè nosaltres els hi vam oferir un
pressupost perquè poguessin participar-hi, perquè el poguessin millorar, perquè
sempre he dit que entre tots segur que ho fèiem millor. Però en lloc d’això, ens hem
dedicat a buscar comes, per veure com es podia dir que no. Molt bé, doncs les
partides pressupostàries de subvencions assistencials, es quedaran en 40.000 € i no
tindran 5.000 € mes i el mateix passarà amb la de formació i ocupació, amb els ajuts
alimentaris. Quan tots aquests ajuts s’acabin, quan no puguem fer formació, espero
que els hi expliquin als veïns. Quan els veïns que van a Vista Bella, han tingut un
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esllavissament i no poden passar, ja els hi explicarem perquè suposo que es millor,
quan no obrim les franges d’incendis, ni del nucli urbà, ni de Martivell, suposo que si
passa alguna cosa, els hi explicaran vostès als veïns que era molt millor no participar
en aquest pressupost i intentar millorar-lo, intentar fer-hi aportacions, era molt millor dir
que no a aquest pressupost d’entrada. El mateix als veïns del Puig quan hagin de
creuar el riu, el mateix als veïns de la Valenciana, quan baixin i intentin anar cap a les
seves terres on s’ha esllavissat i per sobre del tub de la canonada de la Deu del Xim,
etc., etc. Insisteixo, totes les postures són absolutament legítimes, faltaria més, ara la
ni tan sols voluntat de parlar-ne, d’enviar una proposta per millorar aquest pressupost i
intentar-ho, això sí que a mi, com deia la senyora Vadillo, em produeix una profunda
decepció. Sense més, passaríem a votació.»

No hi ha més intervencions, raó per la qual se sotmet la proposta a votació, la qual es
rebutja per majoria dels assistents, concorrent el vots a favor de les senyores Lluïsa
Llop Fernàndez, Margarida Bertran Morell i dels senyors Daniel Garcia Peris i Santi
Gracián Sitjà (ERC), de la senyora Montserrat Rovira Casadevall (Gelida per la
República), de la senyora Anna Vadillo Garcia (Gelida en Comú), i els vots contraris
del senyor Rubén López Hernández (CUP) i dels senyors Lluís Valls Comas, Sergio
Sarmiento Garcia i Marc Monleón Carneros i de les senyores Maria Rigau Navarro,
Eva Casas González i Mariana Miró Minaya (PSC).
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Explicació de vot, si us plau?»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Sí disculpi, explicació de vot.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «No sé si la resta de grups també volen explicació e vot, com que som
l’últim que hauria d’intervenir, no sé si els demés volen fer-ho o no.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Ningú més ha aixecat la mà, senyor Valls»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Perdoni. Explicació de vot. Nosaltres hem argumentat i penso que sota la
nostra manera de detallar les coses, el perquè ens oposàvem a aquesta proposta de
pressupost. Més enllà de possibles negociacions que es posen ara damunt de la taula,
la veritat és que nosaltres en aquests 18 dies l’hem treballat, l’hem analitzat amb
dades que hem rebut de l’Ajuntament i segurament no teníem tantes dades com les
que podien disposar els regidors i regidores del govern municipal. Nosaltres el vot no
entenem que hagi de provocar tot això que s’ha dit aquí. Vull recordar que el
pressupost, encara que sigui prorrogat, es pot modificar i per tant, aquí és on pot
haver-hi aquestes iniciatives del govern municipal de modificar segons quines partides
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per fer allò que es pugui considerar prioritari. Nosaltres entenem que sí que hi ha una
manera de fer diferent i per això, amb la manera de fer actual, ens hi hem oposat.
Evidentment, la gent podrà pensar el que vulgui, nosaltres també, de la mateixa
manera que ho farà el govern, explicarem també a qui correspongui, el perquè de la
nostra proposta i el perquè del sentit del nostre vot. Un sentit del vot que ha tingut per
damunt de tot un interès primordial per la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de
Gelida.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Miri, faria explicació, però no penso ni fer-ho.»

4.0.- Aprovació de les mesures per a la protecció social i reactivació econòmica
de Gelida
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Passaríem doncs al següent punt de l’ordre del dia que és l’aprovació
de de les mesures per a la protecció social i reactivació econòmica de Gelida. Punt 4
que reollia tota una sèrie de mesures, que insisteixo, se’ls hi van presentar el dia 28 de
maig, amb el requeriment de que els partits de l’oposició poguéssin millorar, fer
aportacions, perquè entre tots féssim un molt millor pla de reactivació i de mesures de
protecció social pels gelidencs i gelidenques. Pla que no ha rebut tampoc, com el
pressupost, cap aportació i Pla que com que entre d’altres mesures, en té algunes que
afecten direcvtament al pressupost que vostès acaben de rebutjar, des dels grups de
l’oposició, és evident que es retira de l’ordre del dia, perquè no podem aprovar una
cosa que després no té trasllació perquè no té partida econòmica per donar-hi suport i
nosaltres som aquí per fer política seriosa, no per fer politica espectacle. Per tant, es
retira aquest punt de l’ordre del dia, lamentant-ho moltíssim des del govern muniicpal.
5.0.- Aprovació de la suspensió del tràmit d'aprovació inicial de la modificació
del Pla Parcial de Can Juncosas
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «El punt cinquè és l’aprovació provisional, si s’escau, de la suspensió del
tràmit d'aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial de Can Juncosas. En data de
18 de novembre de 2019 Tecplan, Enginyeria i Urbanisme, S.L. va presentar al
registre de l’Ajuntament, la documentació per iniciar la modificació del Pla Parcial del
sector de Can Juncosas, que com saben, està aprovat des de fa anys i panys i
aquesta modificació consisteix a grans trets, en reduir la vialitat dins del polígon, així
com per passar les parcel·les que es proposen en l’actual Pla Parcial aprovat, a
parcel·les més grans, mantenint les cessions ja previstes i sense incrementar el volum
global de les parcel·les. L’Ajuntament el 17 de febrer, va requerir a Tecplan, l’aportació
en el termini de deu dies, de tot un seguit de documentació per tal de valorar l’inici de
la tramitació de la modificació. El 25 de febrer, la mateixa empresa, va portar una part
d’aquesta documentació requerida i va demanar una pròrroga de sis mesos per tal de
complementar la resta de la documentació que es demanava des dels Serveis Tècnics
de l’Ajuntament de Gelida. Com a conseqüència d’aquesta sol·licitud, portem avui a

Plaça de la Vila, 12 -08790 Gelida – Tel. 93 779 00 58 – Fax 93 779 01 00 – e-mail: gelida@diba.cat – www.gelida.cat

aprovació una suspensió de tres mesos en aquest cas, que d’acord amb l’informe
tècnic. L’empres pugui aportar tota la documentació perquè pugui ser valorada i en cas
de no ser així, arxivaríem directament aquesta sol·licitud. Passaria doncs a llegir la
proposta, que diu el següent:»
«En data de 18 de novembre de 2019 TECPLAN, ENGINYERIA I URBANISME, SL va
presentar al Registre General de l’Ajuntament ( E201907100), la documentació per
iniciar el tràmit de Modificació del Pla Parcial del sector Can Juncosas, en el que
proposen una modificació de l’ordenació de l’àmbit amb la finalitat de poder reordenarlo per obtenir parcel·les de mida més gran, mantenint les cessions ja previstes en el
Pla parcial aprovat.
El Pla Parcial del sector Can Juncosas va ser publicat a efectes de executivitat en el
DOGC de 31 de maig de 2010.
En data de 17 de febrer de 2020 i per tal de poder valorar l’inici de la tramitació
sol·licitada es va requerir l’aportació en un termini de deu dies de la següent
documentació, d’acord amb l’informe tècnic que resta incorporat a l’expedient:
1. Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació del Pla Parcial.
2. Adequació a les determinacions establertes a la fitxa de les normes
urbanístiques del POUM.
3. En referència al document d’informe ambiental cal considerar que el document
presentat correspon al Pla Parcial aprovat i datat de febrer de 2007, no al
document necessari per a la modificació del Pla Parcial presentat.
En referència al document estudi de possibles afeccions per inundacions al sector
de sòl urbanitzable programat (sup. núm.5) de Can Joncoses caldrà fer el nou
càlcul d’inundabilitat, segons els actuals criteris de disseny de l’Agencia Catalana
de l’Aigua.
4. En referència al document d’avaluació econòmica i financera presenta
discrepàncies amb el document de la Modificació del Pla Parcial.
5. En referència al document d’avaluació econòmica i financera.
6. Altres consideracions
En data de 25 de febrer de 2020 TECPLAN, Enginyeria i Urbanisme, aporta part de la
documentació i sol·licita una pròrroga de sis mesos per tal de complementar la
documentació necessària per l’aprovació inicial de la Modificació del pla parcial del sector
Can Juncosas.
L'article 89, apartats 2 i 3, del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC) estableix el següent:
"(...) 2. Els plans urbanístics derivats promoguts a instància de part interessada no es
poden inadmetre a tràmit ni rebutjar per manca de documentació, sinó que se n'ha
d'acordar l'aprovació inicial o bé, si escau, la suspensió o la denegació, que han ser
motivades.
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3. La suspensió de les propostes a què es refereix l'apartat 2 s'aplica per raó de
defectes esmenables. Si no són esmenables, les propostes s'han de denegar. La
denegació es pot fonamentar també en la manca de la justificació formal o substantiva
dels requeriments exigits pels articles 58.1.d i e i 58.8, si es tracta de plans parcials
urbanístics de delimitació. En tot cas, la paralització de l'expedient per causa imputable
a la part promotora en produeix la caducitat, d'acord amb la legislació de procediment
administratiu comú. "
Al seu torn, l'article 110, apartats 4 i 5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLUC), assenyala:
(...) 4. Els acords de suspensió de l'aprovació inicial dels plans urbanístics derivats i els
projectes d'urbanització d'iniciativa privada han d'assenyalar les deficiències que calgui
esmenar i, una vegada esmenades aquestes, l'acord d'aprovació inicial haurà de ser
adoptat en el termini màxim d'un mes des de la presentació de la proposta esmenada.
En el cas que transcorri aquest termini sense que s'adopti la resolució corresponent, el
pla o projecte s'entendrà aprovat inicialment de conformitat amb el què estableix
l'article 88.2 de la Llei d'urbanisme.
5 L'acord de suspensió de l'aprovació inicial es pot mantenir o reiterar mentre no
s'esmenin totes les deficiències assenyalades, però no es pot adoptar un segon acord
de suspensió que exigeixi l'esmena d'altres deficiències, llevat que amb posterioritat a
el primer acord de suspensió es produeixi algun canvi normatiu o l'aprovació d'un pla
territorial o urbanístic de rang superior que requereixi la reconsideració de nous
aspectes de la proposta de pla o de projecte. "
Per tant, d'acord amb el que estableix l'article 89.3 de l'TRLUC, la manca d'esmena
dels defectes de la proposta de pla parcial derivat d'iniciativa particular porta
aparellada la caducitat de l'expedient d'acord amb la legislació de procediment
administratiu comú.
Examinant el contingut de l'article 95.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els procediments
iniciats a sol·licitud de l'interessat, quan es produeixi la seva paralització per causa
imputable a aquest, transcorreguts tres mesos, es produirà la caducitat de
procediment.
Exhaurit aquest termini sense que el particular requerit realitzi les activitats
necessàries per a reprendre la tramitació, l'Administració acordarà l'arxiu de les
actuacions, notificant a la persona interessada.
A la vista de la documentació presentada tots els defectes requerits tenen caràcter
subsanable, en el benentès que pel que fa referència a l’informe ambiental aquest haurà
de ser previ i acreditar-se així per tal de poder procedir a l’aprovació inicial de
l’instrument.
Es proposa al Ple el següent acord:
1r.

Acordar la suspensió de l'aprovació inicial de la Modificació del Pla Parcial del
sector Can Juncosas fins que no s’esmenin les deficiències contingudes en
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l’informe tècnic de data de 14 de febrer de 2020, incorporat a l’expedient i amb el
següent detall :
1. Justificació de la conveniència i oportunitat de la Modificació del Pla Parcial.
El document no es fa un anàlisis de les necessitats de sòl industrial per als diferents
tipus d’activitat del municipi, de la comarca o l’entorn per justificar la nova ordenació.
No entra a fer un anàlisis dels sòls buits i disponibles, així com no fa un estudi d’oferta
i demanda de l’àmbit o la zona en qüestió.
2. Adequació a les determinacions establertes a la fitxa de les normes
urbanístiques del POUM.
Caldrà definir l’alçada màxima de les edificacions per tal que la cornisa d’aquestes
no superi la del turó que tanca l’actuació respecte el casc urbà de Gelida.
- L’amplada mínima del viari basic serà de 14 metres i tindrà una pendent
màxima del 8%.
- L’ús serà industrial, d’acord amb l’establert al pla parcial aprovat. Caldrà
justificar l’adequació. Hi ha àmbits del vigent pla parcial (clau actual d’oficines i
serveis) a on no estava admès l’ús de magatzem.
- Caldrà justificar i motivar l’ajust dels límits de l’àmbit del sector.
- Caldrà justificar i motivar la finalitat dels àmbits qualificats de protecció.
- Caldrà dotar d’accessos viaris al sòl qualificat de Serveis Tècnics.
- Caldrà estudi de plataformes i talussos pels àmbits de les claus L.1 i
L.2.(parcel·la 2 i 3) donada la diferencia de cota amb la part alta de l’àmbit.
- Cal justificar i incrementar el radi de la rotonda petita per tal de permetre el gir
dels vehicles que puguin transitar pel polígon.
-

3. En referència al document d’informe ambiental:
Caldrà que la documentació s’adeqüi a la nova proposta d’ordenació i alhora adaptar
l’informe ambiental a la Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental amb el seu contingut i
procediment de tràmit per a la present Modificació del Pla Parcial. Aquest haurà de
considerar el Planejament Territorial que s’ha aprovat en aquest interval de temps.
4. En referència al document estudi de possibles afeccions per inundacions al
sector de sòl urbanitzable programat (sup. núm.5) de can joncoses:
La nova ordenació s’ha modificat substancialment respecta al Pla Parcial aprovat. La
proposta de modificació presenta noves seccions hidràuliques sobre les que caldrà
fer el nou càlcul d’inundabilitat, segons els actuals criteris de disseny de l’Agencia
Catalana de l’Aigua.
5. En referència al document d’avaluació econòmica i financera.
El document presenta discrepàncies amb el document de la Modificació del Pla
Parcial.
El nou estudi no deixa clar si els imports contenen l’IVA.
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Els preus de data novembre de 2019, no s’han modificat conforme l’IPC, i semblen
preus desfasats econòmicament pel temps transcorregut.
No es considera l’impacta del manteniment i de la prestació dels serveis resultants
relacionada amb el pressupost ordinari de l’ajuntament.
L’estudi no incorpora Pla d’etapes, ni un estudi d’implantació.
El document no disposa d’un estudi de mercat pel càlcul real de l’aprofitament mig del
sector.
6. Altres consideracions
Les consideracions del present informe són relatives a la Modificació del Pla Parcial
d’acord amb l’establert a l’article 65.e de la llei d’Urbanisme.
El document no precisa directament les característiques i traçat de les obres
d’urbanització bàsiques a que fa referència l’article 69 bis.
Per tant les obres d’urbanització es concretaran en un document separat mitjançant
un projecte d’urbanització que farà referència a les obres d’urbanització bàsiques i
complementàries.
Les determinacions sobre esquemes i materials dels diferents serveis s’ajustaran en
el projecte d’urbanització a les directrius i indicacions de les companyies
subministradores i dels serveis tècnics municipals.
Pel que fa referència a l’informe ambiental aquest haurà de ser previ i acreditar-se
així per tal de poder procedir a l’aprovació inicial de l’instrument.
2n.

Notificar aquest acord a l’interessat en el termini màxim de deu dies des de la
seva adopció, amb l’advertiment de que transcorreguts tres mesos des de la
notificació de l'acord, sense haver donat compliment al requeriment d'esmena
de deficiències, es produirà la caducitat de l'expedient i l'arxiu de les
actuacions.»

Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Alguna intervenció per part dels grups? No?»

No hi ha més intervencions, raó per la qual se sotmet la proposta a votació, la qual
s’aprova per unanimitat dels assistents, concorrent el vots a favor de les senyores
Lluïsa Llop Fernàndez, Margarida Bertran Morell i dels senyors Daniel Garcia Peris i
Santi Gracián Sitjà (ERC), de la senyora Montserrat Rovira Casadevall (Gelida per la
República), de la senyora Anna Vadillo Garcia (Gelida en Comú), del senyor Rubén
López Hernández (CUP) i dels senyors Lluís Valls Comas, Sergio Sarmiento Garcia i
Marc Monleón Carneros i de les senyores Maria Rigau Navarro, Eva Casas González i
Mariana Miró Minaya (PSC).
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6.0.- Aprovació de l'inici de l'expedient per la creació del Consell Municipal
d'Esports i constitució de la comissió d'estudi
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Passaríem a l’aprovació de l'inici de l'expedient per la creació del
Consell Municipal d'Esports i constitució de la comissió d'estudi. Té la paraula per a la
seva exposició, el regidor d’Esports, senyor Daniel Garcia Peris.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’Esports:
Daniel Garcia: «Gràcies, senyora alcaldessa. Bona nit a tothom. Portem aquest punt a
aprovació amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana, en totes aquelles
qüestions d’interès en l’àmbit de l’esport. Per tant, creiem que és necessària la creació
d’aquest Consell sectorial de l’esport. Un Consell que ha de donar cabuda a tota la
polaritat d’inquietuds i condicionants que actualment conformen la realitat esportiva
local de Gelida, amb l’objectiu de mantenir el diàleg entre els diferents agents locals
implicats en la vida esportiva local. Per tant, creiem que s’ha de recollir aquesta realitat
i diversitat del sistema esportiu i d’aquesta manera garantir una oferta amplia que
promogui i permeti el desenvolupament de totes les expressions esportives i que
sobretot acosti al ciutadans i ciutadanes a la pràctica de l’activitat física. Per tot això
creiem que aquest òrgan ha de ser una eina clau en aquest debat i en aquesta
definició del sistema esportiu local, on es puguin integrar i es puguin escoltar totes les
veus implicades i amb aquest objectiu, d’estudiar avaluar i proposar actuacions i
projectes. A continuació passaré a la lectura del dictamen:»
«Vista la voluntat de la Regidoria d’Esports de la Corporació d’establir el contingut de
les polítiques esportives al municipi de forma participativa entre tots els actors que hi
estan implicats.
L’acció concreta per desenvolupar aquest objectiu és la creació d’un Consell Municipal
d’Esports,
Atès que cal definir quina ha de ser la composició d’aquest, les competències i el seu
funcionament.
Atès que dins de les potestats dels ens locals es troba la reglamentària i la
d'autorganització.
Per tot l'exposat, es proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Constituir una Comissió d'Estudi per a la creació del Consell Municipal
d’Esports, fixant la seva composició, competències i funcionament.
Segon.- Nomenar Presidenta de l'esmentada comissió a l’Alcaldessa de la Corporació,
Sra. Lluïsa Llop Fernàndez.
Tercer.- Nomenar membres integrants d’aquesta Comissió les persones següents:
-

El regidor d’Esports d'aquest Ajuntament.
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-

Un regidor per cada grup polític present a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament o representant designat en representació del mateixos.
Un regidor per cada grup polític no present a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament, o representant designat en representació del mateixos.
Un tècnic d’esports designat per l’alcaldia.
La secretària d'aquest Ajuntament, que actuarà com a secretari de la Comissió,
amb veu i sense vot, o funcionari en qui delegui.

Quart.- Nomenar assessors de la Corporació a un representant de cada una de les
entitats i associacions ciutadanes dedicades a l’esport legalment constituïdes,
amb àmbit territorial a Gelida, i inscrites en el Registre d’Entitats municipals, o
aquells que es decideixen en raó de la seva especialitat tècnica, o de implicació
en l’esport del municipi.
Cinquè.- Disposar que la comissió d'estudi haurà de lliurar a la Comissió Informativa
de Serveis Personals de la Corporació la Memòria de creació del Consell
Municipal d’Esports, per a la seva elevació posterior al Ple, en un termini màxim
de cinc mesos.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Gràcies senyor Garcia Peris. Alguna intervenció per part dels grups?
Senyor Rubén López, de la CUP.»
Pren la paraula el senyor Rubén López Hernández, regidor de la CUP:
Rubén López: «Bona nit a totes. Fer dues observacions, on diu que formarem part un
regidor de cada partit. Voldríem fer constar el de sempre, si podria ser en comptes del
regidor, en el cas de partits que només tenim un regidor, ho pogués fer una altra
persona. I també voldríem saber si aquest òrgan que es constituirà, es dotarà
d’autonomia pròpia, si tindrà poder decisiu. Perquè trobem que potser hi ha massa
controlen per part del govern.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Senyor Garcia Peris.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’Esports:
Daniel Garcia: «Primer, jo crec que no h hauria d’haver cap problema en què hi
hagués una altra persona en qui cada grup pugui delegar, ja que en d’altres Consells o
àmbits similars que hi ha a l’Ajuntament ha estat possible. Després, serà la Comissió
d’Estudi la que decidirà quina ha de ser la composició i també com s’ha de regir aquest
Consell Municipal d’Esports. Entenem que ha de ser una eina útil, per tant ha de ser
de la manera més àgil i versàtil i que tots els temes que es puguin abordar, siguin
presents. Fer esment sobretot de la inclusió de les entitats, de que tinguin cadascuna
representativitat. Ho decidirà la Comissió d’Estudi, però les entitats han de tenir
representativitat en la visa esportiva del municipi, ja que representa un tant, no
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important, importantíssim de l’activitat física que es fa i que realment ha de tenir una
veu pròpia.»
Pren la paraula el senyor Rubén López Hernández, regidor de la CUP:
Rubén López: «Si, però si aquesta Comissió d’Estudi esta formada per l’Alcaldessa,
pel regidor d’Esports i després d’un membre de cada partit del govern, ja són tres
punts per reforçar el que l’Ajuntament vulgui fer i no tenir tant en compte a la resta la
decisió de la resta d’entitats. És el meu punt de vista.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’Esports:
Daniel Garcia: «Si. La voluntat del regidor d’Esports és que aquesta comissió
sectorial, aquest Consell Municipal d’Esports, sigui decisori per les polítiques de
l’esport del municipi i evidentment, això ho plantejaré a la Comissió d’Estudi, per tal
que cada entitat tingui un representant en l’òrgan final del Consell d’Esports.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «I senyor López, si els sembla, i així ja ho deixo explicitat, el que
posaríem és quan es parla de nomenar els membres integrants d’aquesta Comissió
que ha de redactar el reglament per aquest Consell Municipal, parlaríem de un regidor
o persona en qui delegui, en representació de cada grup polític no present a la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament i el mateix pels que estan presents a la Junta de
Govern Local, de manera que pogués assistir una persona, fos o no fos regidora,
mentre estigués designada per cadascun dels partits.»
Pren la paraula el senyor Rubén López Hernández, regidor de la CUP:
Rubén López: «D’acord.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Alguna paraula més? Senyor Lluís Valls, del PSC?»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Gràcies. Nosaltres no donarem suport a aquesta proposta, no és que no
compartim el que acaba d’explicar el regidor senyor Peris, quan diu que és per afavorir
la pluralitat, la realitat, per garantir una oferta àmplia que apropi l’esport al ciutadans,
etc,. I ha de ser un òrgan delegat que defineixi el model esportiu, etc. Si el què es
pretén és donar veu a les entitats esportives o als “actors” esportius de Gelida, és tant
senzill com crear aquesta Comissió dins del propi Patronat, perquè tal com es va dir a
la Comissió Informativa, la creació d’aquesta Comissió d’Estudi inicial, per
posteriorment crear el Consell Municipal d’Esports, és l’eliminació del Patronat
d’Esports de Gelida i per nosaltres això és un fet greu que no compartim. D’una banda
perquè quan estem parlant del Patronat d’Esports, no estem parlant del Patronat de la
Ràdio, en quant a efectes econòmics, ni tan sols en el seu moment, del Patronat de
Cultura. No podem deixar de banda, no podem obviar que el Patronat d’Esports té un
pressupost de 4058.000 €, amb un capítol 1 de personal, de persones que en al cas
que es dissolgui l Patronat cal tenir clar que passaran a formar part de la plantilla de
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l’Ajuntament i que a més, a gestió que ara porta de manera autònoma el Patronat
d’Esports, amb el seu romanent, amb les seves modificacions pressupostàries, etc., un
cop s’incorpori dins del pressupost municipal, perd absolutament tota l’autonomia i les
partides que puguin estar desfasades o que no s’hagin gastat,no es revertirien només
amb temes esportius, sinó que passarien a formar part del pressupost municipal.
Aquesta és per nosaltres una fórmula que no compartim i hem de dir que no som
evidentment visionaris, però no és la primera vegada que l’Ajuntament de Gelida porta
a terme una externalització de l’esport a Gelida, i entenem sota el nostre criteri, i no
som visionaris, que el fet de que desaparegui del Patronat d’Esports, que no s’hagi
contemplat en la proposta de pressupost la dotació econòmica del tècnic esportiu, ens
fa pensar que la desaparició del Patronat que seria un fet, en el cas de que es dugués
a terme aquest procés de la Comissió d’Estudis, etc. doni peu a aquesta
externalització d’aquesta gestió esportiva de l’Ajuntament de Gelida. Per aquest motiu,
perquè entenem que l’esport ha de autogestionar-se dins del propi Patronat, on hi són
representats els grups polítics, que poden ser regidors o no, els representants dels
clubs, etc. És veritat que en el cas dels representants dels clubs esportius hi ha un sol
club que representa a la resta, modifiquem-ho. Del que es tracta és d’escoltar, debatre,
pluralitat, realitat, definició de model, etc. Creem un òrgan, dins del Patronat, a banda
de la Junta Rectora, que sigui aquesta Comissió tant representativa i tant nombrosa i
que en tot cas el que pugui acordar-se en aquesta comissió, es traslladi a la Junta
Rectora del Patronat perquè en qualsevol cas, ho tiri endavant, si així ho considera.
Però entenem que el Patronat d’Esports és una garantia de que la gestió esportiva a
tots els efectes, té una autonomia que en el moment en què el Patronat desaparegui,
aquesta autonomia esportiva i sobretot des de la vessant econòmica, deixaria d’existir.
Per tant, pel bé de l’esport, pel bé de les entitats esportives, pel bé de totes aquelles
persones que practiquen esport, sota el nostre criteri, compartit o no, entenem que no
és una bona proposta i hi votarem en contra.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’Esports:
Daniel Garcia: «Si. Senyor Valls, jo crec que a la Comissió Informativa hi érem
presents tots els regidors, també presents al Ple i vaig fer una explicació d’aquest punt,
molt similar a la que he fet a la presentació ara mateix. I hi ha una acta de la Comissió
Informativa. M’agradaria saber en quin moment vaig dir jo que aquest punt de la
creació del Consell Municipal d’Esports, representava la dissolució del Patronat
Municipal d’Esports. En cap moment ho vaig dir, en cap moment. Jo li agrairia que si
vostè tenia la intenció ara de treure aquest debat, podem fer-ho i podem allargar-nos,
però jo en cap moment a la Comissió Informativa, vaig dir que la creació del Consell
Municipal d’Esports era per dissoldre el Patronat d’Esports. Vaig fer pràcticament la
mateixa explicació que he fet abans, per donar una eina útil de pluralitat, de donar veu
a les entitats i aquest és l’objectiu. Ara bé, si vostè vol que parlem del Patronat
d’Esports, en podem parlar, però primer deixar ben clar que vostè no pot dir coses que
jo no he dit, en cap moment. Li demanaria un respecte.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Escolti’m, respecte tot el que calgui. En tot cas si vostè...»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’Esports:
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Daniel Garcia: «Perdoni. Jo l’he escoltat atentament, n l’he interromput. Deixi’m si us
plau. En cap moment vaig dir que representava això. Així que si us plau, no digui
coses que jo no he dit. A continuació amb les entitats hem estat parlant. Hem estat
parlant individualment i també en conjunt, i la veritat és que jo no he sentit a cap, al
contrari, totes, els seus representants, els seus presidents estaven d’acord en que hi
hagués una eina en que totes les entitats poguéssim fer sentir al seva veu i per
intercanviar idees, pensaments, sinèrgies, en una situació sobretot ara, tant
complicada, perquè abans hem sentit quan parlava de l’esport que vostè em deia: com
pot ser això o això altre? La veritat és que la situació de l’esport és molt complicada.
La situació actual am la pandèmia, hi ha àrees que m’ha tocat a mi gestionar-les, com
són l’esport i el turisme, que realment són de les més afectades i això no ho podem
obviar de cap manera. Ara mateix des del 12 de març, no s’ha pogut reprendre cap
activitat esportiva, cap ni una, excepte una que hem pogut recuperar al 8 de juny, les
activitats dirigides a adults, que són activitats individuals i amb uns requeriments de
seguretat, la veritat, molt feixucs, però que ho hem fet amb la voluntat de donar servei
però cap dels clubs ha pogut fer-ho i jo de veritat que soc optimista i que de cara a la
represa de setembre puguem tornar a tenir esport. Els mesos que he pogut estar, per
exemple, al pavelló d’esports, que quan hi ha activitat esportiva hi ha un soroll
eixordador, i la veritat és que és una cosa que dóna vida, i sentir-lo aquests tres mesos
en silenci, realment com em deia avui un dels conserges “aquest no és el meu pavelló
i vull que me’l tornin” Tant de bo que l’esport pugui tornar als nivells que estava abans
de la pandèmia. Però encara que no hi sigui, ho pensarem de mil i una maneres, ens
trencarem les banyes per tal que pugui ser de la manera més factible possible i així ho
estem fent. Hem anat reobrint segons les fases, les pistes de pàdel i tenis. Ara, les
activitats dirigides i ho farem també amb les del camp de futbol, que per cert, abans li
he sentit dir, que hi havia hagut lesions de genolls. Primer, aquests tres mesos que
hem estat sense activitats no hem estat de braços creuats, hem estat gestionant i
treballant i hem fet revisió per l’empresa constructora del camp de futbol i després de 9
anys que té el camp, ens han dit que està en un bon estat de conservació, perquè 9
anys ja és una de les seves vides límit però que podia continuar uns quants anys mes
aquest camp de gespa artificial. O sigui, quan vostè abans ha dit que la gespa artificial
que estava malament i ha deixat anar que hi havia genolls lesionats, estava posant en
dubte la feina del seu propi govern, perquè aquest govern porta ara mateix un any i jo,
com a regidor, des del 15 de juliol. O sigui que no ha pogut ser perquè des del 12 de
març que no hi ha hagut activitat, per tant, jo li agraeixo la feina en aquest sentit, en
altres sempre he estat molt crític, però la conservació de la gespa artificial del camp de
futbol es troba en una òptima situació i li agraeixo a l’anterior regidor Carles Arranz, la
preocupació. Però això no és suficient, això ho hem de seguir millorant i per això, a la
qüestió dels pressupostos, a les inversions teníem tota la llista d’inversions per fer, que
creiem que s’havien d’haver fet abans, però li teníem posada, i evidentment som
responsables i com que som responsables com a regidor d’Esports, Turisme i altres
àrees, tenir la millor participació pressupostària possible, però hem de ser conscients
de que formem part d’un govern i quines han de ser les prioritats. Reparar els
vestidors, són entre el que seria reparar l’espai i la reforma de la instal·lació d’aigua,
80.000 €, evidentment no podem posar-ho en el pressupost, ja que des del 12 de març
no s’estan fent servir, que no es faran servir ara a l’estiu i que probablement, si la cosa
no canvia, al setembre tampoc es faran servir. Hi ha d’haver una responsabilitat aquí.
No podem tenir unes assignacions que no poden ser, però seguint i centrant-nos amb
el punt en què estàvem, dir que per una banda, ni el punt concret del Consell Municipal
d’Esports no és per substituir el Patronat d’Esports. Que està sobre la taula? Li puc dir
que si, està sobre la taula la incorporació del Patronat d’Esports al conjunt de
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l’Ajuntament, però no és el punt d’avui. Avui és la per la constitució del Consell
Municipal d’Esports, I a la vegada dir-li, que la plaça de tècnic hi era i que la pensem
convocar però també li vull dir que vull expressar el meu agraïment públic als
treballadors i treballadores del Patronat d’Esports, i sobretot en aquesta situació difícil
de pandèmia, han demostrat la seva dedicació i la seva voluntat de servei, de tots, des
dels monitors que han estat fent vídeos, hi ha més de 70 vídeos penjats al canal de
Youtube de l’Ajuntament de tot tipus de disciplines, que han ajudat moltíssim aquesta
escola esportiva municipal on line, que va muntar d’un dia per un altre, perquè ningú
estava preparat per la pandèmia. I a més les classes on line que s’han pogut fer amb
aquestes aplicacions de videoconferència i a nivell administratiu, com s’ha gestionat i
la dedicació que hi ha hagut. Hem tingut personal de baixa, hem tingut una persona al
Patronat d’Esports que ha estat dos mesos i mig de baixa, en aquesta moments de
pandèmia i afortunadament, l’hem pogut recuperar. I torno a expressar el meu
agraïment a tots els treballadors i també als conserges que excepte els quinze dies de
treballs essencials han estat treballant, en tot el que se’ls ha dit i col·laborant en totes
les seves tasques. Per tant, aquí d’externalització, cap ni una. S’han mantingut tots els
contractes i es mantindran. Per una banda, no hi ha cap intenció d’externalització, es
convocarà la plaça de tècnic i en aquest debat que vostè vol obrir de la dissolució del
Patronat d’Esports, ja ho veurem, però si s’incorporés a l’Ajuntament la veritat és que
guanyaríem en agilitat, segurament però això ja serà en un altre moment.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Perdó, m’havia caigut la connexió. Alguna intervenció més? senyor Lluís
Valls, del PSC.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Anem a pams, senyor Peris. Escolti’m, des del respecte més absolut, so
vostè no ho va dir, jo ho retiro. No ho devia dir, però jo en algun lloc ho he escoltat. No
devia ser la seva intervenció, per tant corregit. De totes maneres, això no treu que jo
pensi que és el primer pas per la dissolució del Patronat, i avui no és que només es
parli de la Comissió d’estudi i del futur Consell Municipal d’Esports, s’està parlant
també en el fons, de la desaparició o futura desaparició del Patronat Municipal
d’Esports, perquè sinó quin sentit té crear ara una Comissió d’Estudi per crear el
Consell Municipal de l’Esport i que “convisqui” amb el Patronat Municipal d’Esport. No
hi caben les dues alhora, perquè si només és per la participació de les entitats, etc.
llavors creem aquesta Comissió i la incorporem dins el sí del Patronat i hi hauria
aquesta participació absolutament assegurada. Després vostè ha fet un relat de totes
les conseqüències del Covid i de com ha afectat a l’esport, escolti’m, jo en cap
moment he qüestionat les activitats que s’hagin pogut fer o deixar de fer, en cap
moment he qüestionat als treballadors. Per cert, ja que vostè ho diu, també agrair la
feina dels treballadors durant tot aquest període de pandèmia, però no només els de
l’esport, que també, sinó a tots els treballadors de l’Ajuntament, però és que això ho
hem dit en reiterades ocasions, però és que jo no he parlat en cap moment de
qüestionar ni que no s’hagin fet activitats, no he parlat en cap moment de que no
s’hagi treballat correctament, etc., en cap moment. És més, els punts als quals vostè
no ha tingut resposta durant el tractament del punt de pressupostos, me’ls treu ara. Bé,
Vostè diu que convocaran la plaça, si ja ho ha di un munt de vegades, però jo em r
emeto només al que presentaven al pressupost i és que no hi ha dotació econòmica
per poder convocar la plaça, l’han reduïda perquè no estava previst convocar-la i per
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tant si la convoca haurà de modificar el pressupost. Per tant, de despedir, jo ho he
parlat mai que s’hagués de despedir des de l’Ajuntament o des del Patronat a
treballadors, perquè a més ni l’Ajuntament ni el Patronat no poden fer cap ERTO, És
que m’està atribuint unes coses que jo no he dit. El punt fonamental és que vostès fan
l’aprovació d’una Comissió d’estudi com a pas previ per la futura creació del Consell
Municipal de l’Esport. Hi estem en contra perquè entenem, visualitzem o preveiem que
la constitució d’aquest òrgan serà la dissolució del Patronat Municipal d’Esports. Vostè
em diu que està a sobre la taula i que ja ho veurem, jo li dic que conviure les dues
figures és impossible. Que es guanyarà en agilitat? Depèn de en quines coses, sí.
Però es perdrà autonomia en la gestió econòmica de l’esport a Gelida, això també està
absolutament clar. I ens podríem remetre a molts exemples. Per tant, és una proposta
que vostès fan, el regidor de la CUP ha establert unes modificacions que l’alcaldessa
ha acceptat, i que a nosaltres ja ens semblen bé, però com que no estem d’acord amb
el transfons o amb l’objectiu, amb el que es pretén, evidentment això és molt més fort
que es puguin canviar o no un apartat de la proposat d’acord. Feia referència, fins i tot
al govern socialista del camp de futbol. Jo en cap moment l’he acusat de res,
senzillament vostè m’ha tret el tema del tractor i jo li he dit que entenc que ha de ser
una cosa més professionalitzada. Vostè pensa que no? Que jo li he dit que hi ha hagut
unes lesions? Escolti’m, jo em remeto al que diuen els clubs, no he dit res mes. Que
‘estat del camp de futbol estava be? Doncs perquè hi ha hagut, igual que amb les
altres instal·lacions, una despesa important de manteniment i d’inversió. Per tant,
escolti’m, nosaltres entenem que això no és bo per l’esport de Gelida. Vostè diu que
tots els clubs hi estan d’acord? No ho sé, ja es veurà.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Alguna intervenció més? senyor Marc Monleón, del PSC.»
Pren la paraula el senyor Marc Monleón Carneros, regidor del PSC:
Marc Monleón: «Jo volia respondre al regidor Peris, parlant del que deia de les
entitats, referent a que totes estaven a favor d’aquest consell. Jo no vaig estar present
en aquesta reunió, però estic com a coordinador del Club de Futbol de Gelida i no és
la informació que se m’ha passat, per més de dues o tres entitats, això per començar. I
per altra banda, el tema del camp de futbol, què està succeint? Es va trencar el reg a
principis d’estiu, si no m’equivoco i fins a finals de setembre o principis d’octubre no es
va arreglar, Entenc que és una empresa externa i les coses van com van. A part del
reg la deixadesa de la gespa ha provocat quatre operacions de creuat anterior, dos
d’elles de nen menors d’edat, de 16 o 17 anys i d’altres que en tenen 25 o 26. Em
sembla bastant greu que la solució al tractament de la gespa, sigui posar un quad amb
un rasclet, per solucionar-ho. Per molt que l’empresa t’hagi dit que en nou anys l’estat
de la gespa és correcte, no sé quans camps de futbol hauràs trepitjat, porto tota la
meva curta vida, i ja et dic jo que en aquest camp sembla que hi juguin 50 equips quan
només en tenim 10 i el deteriorament en aquest últim any ha sigut espectacular, Dani.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Senyor Daniel Garcia Peris, d’ERC.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’Esports:
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Daniel Garcia: «Ho sento Marc, però no puc està més en desacord i jo crec que per
comprovar quin és l’estat de les instal·lacions calen els experts. Si ha vingut l’empresa
constructora del camp, que evidentment a qui l’interessa és accelerar d’alguna manera
que pugui fer el camp nou i ens diu que té un bon estat de conservació. És difícil
posar-ho en dubte. Per la qüestió com tu dius de relació, perquè com que ets
coordinador del Club de Futbol, jo cerc que en el temps que he estat jo com a regidor,
crec que hem millorat en la gestió diària, que evidentment, no la faig jo personalment,
però sí que és la meva voluntat el millorar els mecanismes que hi hagi i evidentment
que la convocatòria de la plaça de tècnic, incrementarà aquesta millora, que tot sigui
dit, només parlem de la plaça de tècnic d’esports, però per exemple durant un temps
hem estat sense tècnic de Cultura i Festes i no hi ha hagut aquesta preocupació per
part dels grups de l’oposició. Jo crec que això també és important. Li torno a dir, l’estat
de la gespa és bo i es faran totes les mesures i puntualitzar que el quad o un tractor,
és el mateix. L’important és la peça que va al darrera que és el rasclet, que és el que
fa passar per sobre la gespa i el que la fa moure i oxigenar-la, pe`ro el vehicle és el
mateix. De fet, vam estar mirant que hi hagués un vehicle dels que té l’ajuntament allà
disponible, algun de la brigada que ho pogués fer i no en vam trobar, i algun vehicle
amb les rodes massa estretes es dolent per la gespa, perquè l’ünica avantatge que té
un tractor, és que el pes sobre cada roda, es distribueix més en tenir més superfície,
però a efectes de passar el rasclet, un tractor o un quad, és el mateix, fa el mateix
efecte. I si d’aquesta manera, am aquesta bona gestió dels recursos públics, he
aconseguit estalviar 3.000 € a l’Ajuntament de Gelida, ho donem com a bona feina.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Si no hi ha més intervencions, jo només voldria fer una puntualització,
perquè ho he sentit tota l’estona del punt de pressupostos i ho he sentit ara, dues
apreciacions. El tècnic d’esports, intento a veure si aprofitem les tecnologies i la gent
des de casa ho veu. Aquesta és la proposta que se li va enviar a tothom d’aprovació
del pressupost municipal per a l’exercici 2020. En la darrera de les fulles, darrera de
tot, té això, la plantilla del Patronat d’Esports. En aquesta plantilla del Patronat
d’Esports hi consten, el coordinador esportiu i el tècnic esportiu; hi consten les dues
figures. Que hi ha menys dotació pressupostària? Es clar, perquè no es pressuposta
tot l’any del tècnic, perquè ha estat vacant la major part de l’any, es pressuposta
només a partir de que es pugui convocar. Aquest tècnic cobrarà quatre mesos o cinc i
no un any sencer. Per tant, sí que hi és el tècnic d’esports, d’acord? Tant mirar-se el
pressupost i tant treure partides i partidetes, sí que hi és i estava amb el document que
se’ls hi va enviar de l’acord, amb la plantilla del Patronat d’Esports i està també en el
pressupost, tot i que, evidentment, no dotat per un any, perquè no està ocupada un
any. I com bé deien, l’avantatge que té fer el pressupost al mig any, és que saps que
durant mig any no ho has gastat. Per tant, més que res per tancar-ho, perquè ho hem
sentit durant tot el Ple, que no hi ha tècnic pel Patronat d’Esports. I una curiositat, i
això els hi dic a mode de curiositat. A mi se’m fa fascinant que tinguem aquesta
necessitat absoluta, que no discuteixo, d’un tècnic d’esports, del que n’anem parlant
en molts plens, però no he sentit a ningú reclamar el tècnic de Cultura, i el tècnic de
Medi Ambient. Aquestes tècnics deu ser que no els necessitem, en canvi quan al
Patronat d’Esports hi hagi un coordinador i un tècnic, això sí que ho necessitem. No
nego la necessitat però se’m fa curiós que els dos grups de l’oposició tinguin tanta
fal·lera amb aquest tècnic d’esports. No sé, curiositat com a mínim. Alguna
intervenció? Senyor Lluïs Valls, del PSC.»
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Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «A veure, vostès poden fer el que vulguin. A la plantilla posa vacant i a
més amb la xifra que es posa aquí, hem de pensar que en el capítol de retribucions
bàsiques, hi ha dues persones que cobren i per tant, el que denota, és que quan posa
vacant és que encara no s’ha convocat i estem al mes de juny. Per tant, es podrà fer
tot el que vostès considerin, però aquest any hi ha això i pel que fa a aquesta
necessitat que vostè diu que expressem els dos grups de la oposició, escolti,
l’estructura de l’Ajuntament de Gelida en quant a disposar d’un Patronat d’Esports, és
de fa molts anys a més, gestionant un pressupost de gairebé mig milió d’euros. El
tècnic de Cultura, que jo sàpiga, hi ha un pla d’ocupació que s’adjudicarà i per tant hi
haurà un tècnic de Cultura. Si vostès volen un tècnic de Medi Ambient, contractin un
tècnic de Medi Ambient, no barregin les coses. Estem parlant d’esports, d’un
pressupost d’un Patronat que és autònom i entenem que una bona gestió del Patronat
requereix la figura del tècnic que hi ha en plantilla des de fa molts anys. La persona
que hi havia va manifestar la seva baixa al mes de desembre i entenem que fins al
mes de juny si hi hagués hagut una voluntat explícita que se’ns ha anat reiterant en els
diferents plens, a l’hora del torn de preguntes s’ha preguntat, i la resposta era que ho
convocarien. Interès? Evidentment, perquè ens interessa que es gestioní bé l’esport i
si volen contractar un tècnic de Medi Ambient, a través d’un Pla d’Ocupació també
podem fer-ho. Per què? Perquè també ens interessa el medi ambient, i ens interessa
que les diferents àrees tinguin tècnics qualificats, que totes en tenen i si n’hi falten,
posem-n’hi o posint-los vostès. Però ara no comencem a barrejar, estem parlant
d’esports i el que queda clar és que més d’horta que tard, el Patronat d’Esports
desapareixerà, com a figura autònoma de l’esport de Gelida. Ja està, i amb això hi
estem en contra.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Senyor Valls, no em faci trampes. Sap perfectament que la plantilla dels
llocs de treball que es porta a aprovació, és la fotografia en el moment en què es porta
a aprovació i per tant,es clar que diu vacant el tècnic, està vacant perquè va marxar
amb excedència, no es va donar de baixa. I ara parlem d’esports, però abans
parlàvem de tot l’Ajuntament i només ha sortit el tècnic d’esports i en successius plens,
només s’ha preguntat pel tècnic d’esports. Insisteixo, li feia el comentari com a
curiositat, perquè se’m fa curiós que de la resta no pregunti. No passa res, he dit que
tenia una curiositat en aquest aspecte. No cal que s’esveri, he fet concretament
aquesta apreciació i se’m fa curiós que no pensem en cap altre. insisteixo, està en el
lloc, està vacant en aquests moments. Una altra cosa, són vostès conscients que
s’està gestionant un pressupost molt, molt just?, primer i segon; durant la Covid no hi
havia terminis, no hi havia capacitat de convocar places, per tant, durant tres mesos no
s’han pogut convocar aquestes places, però és que a més, amb el Patronat aturat,
vostès creuen que havíem de gastar aquests diners amb un tècnic, que necessitarem
per cobrir tot el demés? No, ara, un cop represa tota l’activitat, engegat post Covid i de
cara al setembre, s’iniciaran les tramitacions i es cobrirà. Insisteixo, està en el
pressupost, hi ha la plaça i la dotació pressupostària per aquests mesos i evidentment,
com així li ha dit el regidor d’Esports, així es farà.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls, regidor del PSC:
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Lluís Valls: «Senyora Lluïsa Llop, senyora alcaldessa, si us plau. El Covid no pot tenir
la culpa de tot.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «No, però de tres mesos sense terminis, si.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «La plaça s’hagués pogut convocar a primers de gener o de febrer o fins i
tot de març. A veure si ara la culpa de tot serà això. No hi estic d’acord. Li respecto
que vostè pensi així, però o hi estic d’acord.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Segurament, si haguessin volgut cobrir el mateix que teníem era
evidentment automàtic de convocatòria, però potser, si algú vol analitzar exactament el
perfil que es necessita, si es vol saber exactament quines tasques es volen fer,
requereix una mica més de temps i això de seguida es fa el 13 de març que ho atura
tot la Covid, em sap greu. I tres mesos sense terminis. Per tant això és així. I que
també això serveix per estalviar, durant sis mesos un sou que és molt útil per intentar
quadrar altres aspectes, evidentment que també. Ja li hem dit que intentem estalviar
d’allà on calgui. I això no vol dir que no es vulgui convocar el lloc? No, li ha dit el
regidor i li ha dit en els successius plens, evidentment que hi ha la voluntat i es farà. Si
no hi ha cap altra intervenció, passaríem a la votació.»

No hi ha més intervencions, raó per la qual se sotmet la proposta a votació, la qual
s’aprova per majoria simple dels assistents, concorrent el vots a favor de les senyores
Lluïsa Llop Fernàndez, Margarida Bertran Morell i dels senyors Daniel Garcia Peris i
Santi Gracián Sitjà (ERC), de la senyora Montserrat Rovira Casadevall (Gelida per la
República), de la senyora Anna Vadillo Garcia (Gelida en Comú), l’abstenció del
senyor Rubén López Hernández (CUP) i els vots contraris dels senyors Lluís Valls
Comas, Sergio Sarmiento Garcia i Marc Monleón Carneros i de les senyores Maria
Rigau Navarro, Eva Casas González i Mariana Miró Minaya (PSC).
7.0.- Dació de compte dels decrets aprovats des del darrer núm. 142/2020 a
173/2020, dictats des del darrer Ple Ordinari
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Passaríem al següent punt que és el setè és la dació de compte dels
decrets aprovats des del darrer núm. 142/2020 a 173/2020, dictats des del darrer Ple
Ordinari, la relació dels quals s’ha fet arribar a tots els regidors i regidores.»
«De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, l’alcalde dóna compte succinta al Ple de les resolucions que ha
adoptat des de l’última sessió ordinària plenària, per tal que els regidors coneguin el
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desenvolupament de l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels
òrgans de govern, previstos en l’article 22.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local:
Número

Data

Document

2020DECR000142

28/04/2020

Convocatòria Ple pel dia 27/04/2020

2020DECR000143

30/04/2020

Celebracions telemàtiques del Ple

2020DECR000144

30/04/2020

Convocatòria Ple telemàtic pel dia 5/05/2020 a les 20:00 h

2020DECR000145

04/05/2020

Convocatòria Junta de Govern Local pel dia 04/05/2020 a les 15:00 h

2020DECR000146

05/05/2020

Cofinançament projecte Biblioteca

2020DECR000147

05/05/2020

Liquidació del pressupost Ajuntament i organismes autònoms

2020DECR000148

07/05/2020

Adjudicació compra mampares COVID 19

2020DECR000149

07/05/2020

CMUN-0000089-2020 Compra dispensadors gel

2020DECR000150

12/05/2020

Convocatòria Junta de Govern Local pel dia 11/05/2020 a les 15:00 h

2020DECR000151

14/05/2020

Nomenament agent policia local interí FCE (substitució paternitat)

2020DECR000152

14/05/2020

Exempció taxa ocupació via pública 2020 COVID 19

2020DECR000153

14/05/2020

Ajornament Ple ordinari maig

2020DECR000154

14/05/2020

Convocatòria Junta de Govern Local pel dia 18/05/2020 a les 15:00 h

2020DECR000155

21/05/2020

Mesures addicionals de prevenció i organització perllongament crisi sanitària

2020DECR000156

21/05/2020

Convocatòria Junta de Govern Local pel dia 25/05/2020 a les 15:00 h

2020DECR000157

21/05/2020

Admesos i exclosos provisionals Pla d’Ocupació

2020DECR000158

26/05/2020

Inici exp. informació reservada

2020DECR000159

27/05/2020

Concessió llicència 6 mesos OSD

2020DECR000160

28/05/2020

Contractació peó brigada PSA per substitució

2020DECR000161

29/05/2020

Restabliment serveis personal municipal Fase 1

2020DECR000162

29/05/2020

Convocatòria Junta de Govern Local pel dia 1/06/2020 a les 15:00 h

2020DECR000163

29/05/2020

Contractació N M netejadora per substitució

2020DECR000164

29/05/2020

Delegació alcaldia per casament

2020DECR000165

02/06/2020

Admesos i exclosos definitiu Pla d’Ocupació

2020DECR000166

02/06/2020

Declaració vehicle com a residu sòlid

2020DECR000167

02/06/2020

Aprovació projecte adequació i millora del Bosc de Can Torrents

2020DECR000168

08/06/2020

Convocatòria Junta de Govern Local pel dia 8/06/2020 a les 15:00 h

2020DECR000169

08/06/2020

Compactació lactància JSDL

2020DECR000170

08/06/2020

Convocatòria Comissions informatives de Serveis Comunitaris

2020DECR000171

08/06/2020

Contractació SRD netejadora per substitució

2020DECR000172

09/06/2020

Acceptació subvenció Escola de Música

2020DECR000173

09/06/2020

Bases selecció personal activitats d’estiu
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8.0.- Informacions d’Alcaldia
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Passaríem a les informacions d’Alcaldia. Com recordaran en el darrer
Ple del mes de maig es va aprovar una moció per unanimitat de tots els grups
municipals, on es demanava que la línia d’autobús de Vilafranca, Sant Sadurní,
Universitat Autònoma que s’ha començat a treballar perquè pogués tenir una parada a
Gelida, i quan es va presentar ja els hi vam dir que des de l’equip de govern hi
estàvem treballant, que n’erem coneixedors. De fet hi vam donar suport, perquè ja
estàvem treballant amb el Departament de Territori i estem contents de poder
anunciar-los que des del Departament, se’ns va respondre que després d’analitzar la
possibilitat de fer aquesta parada a Gelida, d’aquest bus que anirà de Vilafranca a
Sant Sadurní fins l’autònoma, ho consideren una opció viable i que ho inclouran dintre
les tramitacions d’aquesta línia d’autobús, que també val a dir que són lentes, que és
un procediment que es tracta de la creació d’una nova línia d’autobús i que per tant, no
està afectada per cap concessió, i que per tant, s’ha de fer des del principi una
contractació nova. En aquests moments ja s’ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat
Europea, l’anunci per la creació d’aquest servei i ara hi haurà un any en què es farà el
plec i es convocarà el concurs, etc. Per tant, s’està treballant perquè aquesta línia
d’autobús sigui operativa al curs 2021-2022, però la bona notícia és que el
Departament de Territori considera que al parada a Gelida és una opció viable i que
treballen en aquesta línia de cara als diferents plecs de clàusules.»
9.0.- Mocions
No n’hi ha.
10.0.- Precs i preguntes
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Passaríem a la darrera fase d’aquest Ple Ordinari, que és la fase dels
precs i preguntes per part dels regidors. Algun prec alguna pregunta? senyor Lluís
Valls, del PSC.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «En primer lloc, ho he preguntat en el punt del pressupost i és quines
previsions té el regidor d’Esports respecte als ingressos de la piscina municipal i també
de l’Estiuviu, tenint en compte la situació i també tenint en compte el nombre d’inscrits
que hi ha a l’Estiuviu i per tant, com és que aquestes previsions són les que es ... en el
pressupost. A veure quins arguments ens pot donar i quines valoracions ha fet.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Senyor Daniel Garcia Peris, d’ERC.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’Esports:
Daniel Garcia: «Sí. Certament, com s’ha exposat al llarg d’aquet Ple, aquest és un
pressupost de mínims i de supervivència, per dir-ho d’alguna manera. I per intentar
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quadrar el que és difícil de quadrar. Perquè ens entenguin des de casa, el pressupost
del Patronat d’Esports és com el d’un mini ajuntament, que necessita quadrar a 0 a
final d’any, però no podem obviar que en aquests tres mesos que l’escola esportiva i
les activitats dirigides que sortosament hem pogut recuperar ara el 8 de juny, però que
també han estat tres mesos aturades, havent realitzat activitat on line, amb vídeos i
classes on line, però no s’ha ingressat cap euro, per tant, per poder quadrar el
pressupost serà complicat. Certament l’Estiuviu, sembla mentida però fa un mes era
molt difícil que poguéssim tenir no Estiuiviu, sinó el que es proposa des de
l’Ajuntament aquest any, són activitats d’estiu, perquè els requeriments de seguretat
que se’ns demana amb motiu de la pandèmia, fa molt difícil tenir una oferta d’activitats
d’estiu com la que estàvem gaudint altres anys, amb Estiuviu, Estiuesport, els campus
esportius, els cursets de natació, per exemple. Això era impossible amb els
requeriments que hi havia, tant de seguretat i higiene com pel tipus d’activitat, perquè
el distanciament de dos metres, que en l’esport es recomana que sigui una miqueta
mes gran, ho fa molt complicat. Per tant, s’ha fet aquesta oferta d’activitats d’estiu que
altres ajuntaments no n’han fet, per exemple, o han decidit no obrir la piscina, i
realment nomes podrà tenir els mateixos ingressos que altres anys, però nosaltres
creiem des de l’Ajuntament i del Patronat d’Esports que calia donar aquest servei, calia
donar aquesta oferta als infants, que tinguessin activitats d’estiu i avui a les dues de la
tarda hi havia uns 60 inscrits, que són més que els preinscrits i a més, puc comunicar
que hem decidit ampliar el termini fins a diumenge, ja que s’acabava avui. O sigui que
fins diumenge tothom que ens escolti, que tingui la intenció, algú que igual tenia por
d’inscriure els seus nens a les activitats d’estiu, tenen aquesta oportunitat de fer-ho
fins diumenge. Es va fer primer una enquesta per casar aquesta viabilitat entre les
necessitats de les famílies i el que les administracions ens permetien oferir, a través de
recomanacions i indicacions de les autoritats sanitàries. Vam fer aquest primer procés
de preinscripció i en el procés d’inscripció ens hem trobat que hi ha moltes famílies
que no havien pogut fer la preinscripció perquè no ho tenien gens clar, i hem de dit que
encara que hi hagi totes aquestes mesures estrictes de seguretat, nosaltres el farem el
mes divertit possible. És evident que l’esport no pot ser el centre com ho era altres
anys a l’Estiuviu. Aquí hi ha uns continguts molt importants de lleure, de reforç
educatiu i per tant, aquest any la oferta complerta de l’Ajuntament d’activitats d’estiu,
inclou per una banda, la regidories de Joventut i Educació i també la regidoria d’Escola
de Música, amb la oferta d’una setmana a l’Escola de Música. En aquest sentit hem
hagut d’obrir, però també donem més possibilitats a totes aquestes matèries i quan
vam publicitar les activitats que es podrien fer també hi havia teatre, hi havia altres
activitats. La qüestió és que malauradament no ens podem centrar en l’esport i com a
regidor d’Esports a mi m’agradaria que hi hagués el màxim possible d’esports però
com dèiem, aquestes mesures de prevenció fan que l’activitat esportiva estigui limitada
per aquests dos metres i a l’activitat individual, per tant, és evident que hi haurà uns
ingressos menors, però que tot i així, intentarem de totes les maneres possibles,
quadrar aquest pressupost.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Senyor Lluís Valls.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
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Lluís Valls: Més que res dir que li agraeixo aquesta falca publicitària. Penso que
evidentment, això ajudarà a que s’hi apunti més gent. Per cert, si s’allarga el termini,
no estaria de més que ho publiquin.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Cosa que farem demà,a primera hora.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Em sembla perfecte. Però en qualsevol cas, continuo sense tenir una
resposta a les preguntes que he fet i per tant, em dono ja per contestat. Hi hauria una
altra pregunta que voldria adreçar a la senyora Marga Bertran.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Perdó senyor Valls, fem si li sembla, com sempre, anem alternant
preguntes. El senyor Rubén López demana paraula ara.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Es que com que no n’ha demanat abans... Ara sí que la veig, Abans
només la veia vostè.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Hernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Sí. Jo també ho he pensat, però com que ara ha aixecat la mà, anem
intercalant. Senyor Rubén López, de la CUP.»
Pren la paraula el senyor Rubén López Hernández, regidor de la CUP:
Rubén López: «Si, perdó. Abans m’he despistat un moment i se m’ha passat la
pregunta que volia fer. La primera pregunta que tinc, més que pregunta és un prec. Si
us plau quan es torni a convocar el Patronat d’Esports, el de la Ràdio i Comissions
Informatives el mateix dia, si us plau, que no es trepitgin els horaris. Es va convocar el
Patronat d’Esports a les 19.45 h., el Patronat de la Ràdio a les 20:00 h., a la mateixa
hora que havien de ser les Informatives, i llavors tot es va anar endarrerint. Això, tenir
una mica de respecte a la gent que forma part d’aquests estaments i que es tingui en
compte per properes ocasions.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Comparteixo el prec. De fet es va convocar com es convoca en altres
ocasions, creient que la dinàmica seria la mateixa, però és evident que la dinàmica no
és la mateixa, per tant, no tornarà a fer-se d’aquesta manera. Senyor Lluís Valls, del
PSC.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Tinc una pregunta per la regidora Marga Bertran, que la vam fer en l’altre
Ple, és si ens pot informar de quan es pensa treure l’arbre que hi ha sobre els mòduls

Plaça de la Vila, 12 -08790 Gelida – Tel. 93 779 00 58 – Fax 93 779 01 00 – e-mail: gelida@diba.cat – www.gelida.cat

de l’Escola Montcau. Ens va dir que era una cosa imminent, tot i que hi havia un
problema amb l’asseguradora i per tant, voldríem saber quan es produirà aquest fet.
Per altra banda, voldríem saber si s’ha demanat aquest informe de l’estat de l’arbrat
que hi ha a la propietat que llinda amb l’Escola Montcau. Evidentment, s’ha de
demanar a la propietat i se’ns va dir que sí, que ja s’hi ’havia contactat i voldríem saber
si aquest informe ja hi és. Per altra banda, ho demanarem per escrit, però voldríem
que constés en el Ple que demanem tots els documents que hi ha hagut d’intercanvi
entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació pel que fa la retirada d’aquest arbre
després del tems que ha passat i de què l’asseguradora, etc. Si ens pogués informar,
en qualsevol cas, estaríem agraïts.»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Morell, regidora de Joventut i
Ensenyament:
Margarida Bertran: «Si, cap inconvenient en explicar-li tot el què necessiti. Miri, vostè
sap que en el moment en què va caure aquell arbre, va ser una nit. Aquella nit no
podíem entrar a l’escola perquè no teníem permís, estàvem amb estat d’alarma i no
podíem entrar a l’escola. Vam demanar permís, se’ns va donar i hi va entrat la Brigada
i va fer les primeres solucions per tapar-ho per tal que no hi entrés l’aigua. A partir
d’aquí, estant ja en contacte amb el Departament, el Departament ens va dir que
parléssim amb la Fundació del senyor Pàmies. Es va parlar amb aquesta fundació i
vam quedar d’acord en què començaríem a treure l’arbre nosaltres. Quan es va
començar a fer això, va arribar un punt que quan ja teníem la persona que ho havia de
fer, vam rebre una trucada del Departament dient que no podíem fer res perquè hi
havia un problema d’assegurances. Fins aquí els hi vaig explicar ja l’altra vegada, sí?
Aleshores, en el moment en què hi ha un problema amb les assegurances, nosaltres
no hi tenim res a fer perquè es tracta de les assegurances de la Fundació del senyor
Pàmies i les assegurances del Departament. Nosaltres quedem al marge d’això. Quan
passa això hi comencen a haver malentesos “que s’hi jo dic, que si ho trec”, etc. Quan
ja teníem l’empresa dels mòduls que ja venia a arreglar-los es va trobar que no podia
venir perquè l’arbre no s’havia tret i això ho havia de treure el Departament. Què va
passar? Que es va aturar i aquí han anat passant dies i dies, parlant amb el
Departament, parlant amb l’empresa, els nostres Serveis Tècnics se n’han preocupat,
la directora del Montcau també se n’ha preocupat i a la fi hem arribat a l’última, que és
aquesta que li vaig explicar ara. En aquests moments l’Anna Montilla, directora de
l’Escola Montcau, és la que ha fet tots es tràmits per contractar una persona, depenent
del Departament d’Educació, perquè es pugui treure aquest arbre. De moment ja s’ha
enviat el pressupost d’aquesta persona al Departament i en el moment que donin l’ok
es traurà l’arbre, perquè el que és l’empresa dels mòduls està preparada i a punt per
venir-los a arreglar o canviar, si cal. I aquest és el punt en què estem. No és un
assumpte del nostre grat, perquè creiem que s’ha portat força discontinu i força
enredat, li he de ser sincera, ha sigut bastant complicat, però a la fi, sembla ser que ja
veiem la llum al final del camí. Per la part de fer un estudi de l’arbrat, s’ha passat
aquesta qüestió al Departament i ho estan valorant. Nosaltres ja vam fer la demanda i
no ens ha arribat encara cap informe, però estem a l’espera.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Molt bé. En tot cas, li torno a dir el que li vaig dir l’altre dia, que és a la
propietat a qui s’ha d’adreçar, perquè els terrenys són propietat de la Fundació
Pàmies. Són ells qui ha de fer l’informe, no el Departament.»
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Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Morell, regidora d’Educació:
Margarida Bertran: «Tot aquest assumpte ha de dependre del Departament i ha de
dependre de la Fundació del senyor Pàmies. L’Ajuntament com a tal no ho te res. Els
arbres són de la casa del senyor Pàmies i són ells que s’han d’ocupar d’això, Nosaltres
ja els hi hem demanat un informe, però no ens ha arribat.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Ara, és això el que li estic demanant.»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Morell, regidora de Joventut i
Ensenyament:
Margarida Bertran: «No m’he explicat prou bé?
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «L’informe se li ha de demanar a la propietat i ha d’explicar a l’Ajuntament
per qüestions de seguretat, del que calgui, acreditar o no o informar tècnicament de
quin és l’estat dels diferents arbres que hi ha llindant en aquell terreny. És el que jo li
estava dient,no deia altra cosa.»
Pren la paraula la senyora Margarida Bertran Morell, regidora de Joventut i
Ensenyament:
Margarida Bertran: «Doncs estem en això. Estamos trabajando en ello.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Muy bien, pues muchas gracias.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Alguna altra pregunta per part de la CUP? No? senyor Marc Monleón,
del PSC.»
Pren la paraula el senyor Marc Monleón Carneros, regidor del PSC:
Marc Monleón: «Jo tinc una pregunta pel regidor d’Esports. L’altre dia, en aquest any
de govern, la primera vegada i única que ens hem reunit en una sessió informativa del
Patronat d’Esports, amb tots els membres del Patronat, se’ns va informar de què
s’obriria la piscina, però no se’ns va informa de quines mesures de seguretat o com
seria el nou funcionament de la piscina. M’agradaria que ens exposessis si s’ha
plantejat aquesta obertura de la piscina i quines serien aquestes mesures que s’han de
prendre en aquest cas, per poder-la obrir.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’Esports:
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Daniel Garcia: «Sí. La piscina, com dèiem abans, a molts ajuntaments encara ara no
saben quin dia ho diran. Evidentment, tothom s’acull a que les superioritats sanitàries
defineixin quina serà la situació de com fer-ho, com parlàvem abans dels casals
d’estiu, nosaltres ja vam dir que obriríem el 26 de juny, perquè hem estat estudiant
totes les normatives i recomanacions de totes les administracions, des del BOE, que
defineix quina és la guia d’obertura de les piscines municipals, també el Servei
d’Esports de la Diputació, la Secretaria General de l’Esport, també en contacte amb
altres tècnics propers, d’altres ajuntaments i cadascú ho fa d’una manera. Nosaltres ho
farem de la següent manera: farem franges d’utilització. El que ara detallaré es farà
públic demà i estarà tothom informat. És evident que el procediment que farem és una
miqueta complicat i difícil d’entendre, però tot es fa perquè la prioritat és la salut. La
salut i la seguretat per la prevenció de l’expansió de la Covid, però sobretot, que
tothom sigui conscient que seguint aquesta normativa es podrà gaudir tant de els
activitats d’estiu com de la piscina amb tota tranquil·litat. Com deia, hi haurà tres
franges d’ús de la piscina; la primera serà de 10 a 13 hores, la segona de 13:30 a
16:30 i la tercera de 17 a 20 hores. Entre aquestes franges, hi ha mitja hora de temps
que s’utilitzarà per fer una desinfecció de l’espai, que és el que ens demana la
normativa d’obertura de les piscines. Hi ha desinfecció abans i després però també
entre aquestes franges. Per tant, qui vulgui fer ús de la piscina, haurà de fer una cita
prèvia i ho farem mitjançant una reserva on line. Utilitzarem l’aplicatiu que ja fem servir
per la reserva de les pistes de pàdel i tenis, que s’ha adaptat perquè també es pugui
fer servir per reservar dins d’aquestes franges, una franja per dia, es pot reservar a
“pistesgelida.cat”. Per tant, tothom que vulgui anar-hi haurà de reservar aquí i llavors
podrà triar en quina franja del dia vol anar-hi, pe`ro nomes una franja al dia. Per què?
Doncs per donar la possibilitat a tothom de gaudir de la piscina. L’aforament s’ha reduït
a un terç del total, que són 70 places, per tant ha quedat evidentment reduït i tothom
ha de mantenir una distància de 2 metres, tant a l’espai de gespa com a l’interior de la
piscina i sobretot, ha de tenir unes normes de comportament estrictes, no llançar-se en
bomba, no crear grups. De fet, les piscines, coms ens han recordat totes les
administracions, són molt segures. De fet, el clor elimina qualsevol rastre que pugui
haver-hi de coronavirus, el clor és un element important en aquest sentit. Com en els
altres moments de la vida pública el què pot propagar el coronavirus, la Covid 19, és la
interacció entre les persones. Per tant, el que sí que es farà és una neteja i desinfecció
a fons i també un circuit d’entrada i sortida important. L’entrada es farà com sempre,
per l’entrada del Passeig Circumval·lació i llavors s’entrarà al passadís que dona a la
taquilla i la sortida serà diferent, perquè la guia d’obertura de oficines ens exigeix una
sortida diferent, llavors hi haurà la porta gran que dona al pàrquing de la pista, aquella
serà la sortida i llavors que tothom vulgui sortir, haurà de fer-ho d’aquesta manera. Els
preus també canvien. Per tant, s’aproven uns preus diferents que correspon
proporcionalment a l’ús per franges. S’ha fet un prorrateig de les taxes que teníem per
les franges actuals i també, perquè tothom ho tingui clar, el mateix preu de dilluns a
diumenge, no hi haurà un preu diferent per dia laborable o festiu, per donar més
possibilitats. Els adults o de més de 16 anys, serà 2 € per franja i els menors serà d’1 €
per franja. Els pensionistes o jubilats també tindran un descompte i serà també d’1 €
per franja. Mantenim els abonaments de 10 banys, que seran pels adults o més de 16
anys, serà de 15 €, que corresponen al preu prorratejat i els abonaments de menors
de 16 anys seran de 8 €, el mateix preu que per pensionistes i jubilats. Sobretot, a
banda de que hi haurà més personal a la piscina, tant per la desinfecció com per
l’ordre, o sigui que a banda de socorrista i taquillera hi haurà més personal, sobretot
fer una crida a la població per la responsabilitat, que quan accedeixi a la piscina s’ha
de mantenir una cua, amb dos metres de distància, que l’entrada es farà justament a
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l’hora de la franja, no cal anar-hi abans perquè no s’hi podrà accedir abans i quan el
personal demani que s’ha de sortir de la piscina perquè s’ha acabat una franja, s’haurà
de fer segons es demana, perquè en aquest termini de mitja hora, s’ha de fer la
desinfecció- A banda, també comentar la normativa habitual, que no es pot fumar, no
es permet l’entrada d’animals i tampoc hi haurà el bar de la piscina obert. També és
important comentar-ho, pels temes d’ordre públic i la guia d’obertura de piscines ens
ho recomanava, però si que es permet la compra d’ampolles d’aigua a les taquilleres.
Com sempre no es podrà entrar menjar i l’únic líquid permès és una ampolla d’aigua o
és podrà comprar a l’entrada. Sobretot també, com a la resta d’instal·lacions
esportives des de que els vam poder reobrir, les pistes de tenis i les activitats dirigides,
que tothom que tingui símptomes que no vingui, però igualment hi haurà un control
d’accés, amb mesurament de temperatura a l’entrada i una desinfecció del calçat. En
definitiva, creiem que els primers dies, la novetat pot fer pensar que és complicat, tots
ens ho haurem d’acostumar, perquè aquesta és la normativa és la mateixa que hi
haurà a molts dels edificis i d’accés a instal·lacions que hi haurà a partir d’ara, en
aquesta nova normalitat, però creiem que havíem de donar aquest servei de la piscina,
tot i que en d’altres municipis no l’obriran, nosaltres creiem que sí, que en aquesta
situació molta gent no podrà fer unes vacances com voldria o com havia fet altres anys
i que la piscina a Gelida és un servei que s’ha d’oferir a tota la ciutadania.»
Pren la paraula el senyor Marc Monleón Carneros, regidor del PSC:
Marc Monleón: «Moltes gràcies, Peris, I per acabar, respecte als vestidors, que no
n’has dit res, Es podrà accedir? Es podran utilitzar, no es podran utilitzar? Una altra
cosa respecte al que has dit de que s’utilitzarà una aplicació, només es podrà informar
a una franja horària o hi haurà algun altre mètode per poder accedir o escollir la franja
a la que vulgui assistir. Per últim, s’han comptabilitzat els costos que generen tots
aquests recursos d’obertura de la piscina aquest any?»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’Esports:
Daniel Garcia: «Sí. L’aplicació informa de quin és l’aforament en aquell moment, quan
algú vulgui reservar en una franja determinada en un dia determinat, li dirà quantes
places hi ha disponibles. És important entendre que ha d’haver-hi un usuari per cada
persona, per evitar que hi hagi picaresca, tothom s’ha de donar d’alta i cal introduir el
DNI i qui hi vulgui accedir ha de fer la reserva prèvia. Que aquesta reserva prèvia és
això una reserva, però evidentment serà el control d’accés a la taquilla, el que per
circumstàncies del servei, permetrà l’accés, perquè hem d’evitar qualsevol problema i
qualsevol incidència informàtica, però sobretot a pistesgelida.cat, estarà ben informat.
La resta de normativa que hi haurà d’accés a la piscina, de comportament i d’utilització
estarà detallada a la web de l’Ajuntament i entre elles, la dels vestidors. Ens haurem
d’acostumar a que els vestidors no es facin servir. No es fan servir ara els del pavelló
d’esports per les activitats dirigides, no es faran servir els de la piscina i així serà un
bon temps, fins que les autoritats sanitàries ens donin la confirmació per fer-los servir.
Evidentment tots aquests costos han estat calculats i incrementaran la partida de
neteja i desinfecció que teníem habitualment. En aquest temps de l’aturada hi ha hagut
alguns consums que han baixat, com per exemple el d’electricitat pe`ro en la neteja no
hem d’escatimar ni un euro i pujarà, però creiem que la prioritat és que tothom pugui
tenir accés al millor servei possible en les circumstàncies actuals i la neteja,
desinfecció i seguretat i higiene ha de ser una prioritat sempre.»
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Pren la paraula el senyor Marc Monleón Carneros, regidor del PSC:
Marc Monleón: «Daniel, no sé si m’he expressat malament o no. Era si hi havia
alguna alternativa en cas de no tenir accés a l’aplicació o a la pàgina web, és a dir, en
cas de no tenir accés a internet, si hi ha alguna alternativa pensada perquè no tot sigui
el registre a través de la pagina web. Aquesta era la pregunta respecte a l’accés a la
piscina.»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’Esports:
Daniel Garcia: «Sí. Hi haurà disponible el telèfon del Patronat d’Esports, la oficina, en
unes hores determinades i qui no pugui o no tingui accés o es trobi incapacitat per ferho on line, podrà concertar cita prèvia, com en altres serveis de l’Ajuntament per
accedir i properament, abans de l’inici de la piscina es podrà anar a l’oficina del
Patronat, amb cita prèvia a comprar aquests abonaments o entrades per tal que els
primers dies ja pugui haver fet els pagaments d’entrades o abonaments perquè no
siguin tan lents les entrades el primer dia.»
Pren la paraula el senyor Marc Monleón Carneros, regidor del PSC:
Marc Monleón: «Perfecte, moltes gràcies.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Senyor Lluís Valls, del PSC.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Una qüestió afegida al que ha dit. Ha dit que es prorratejava en funció de
les franges i que el preu seria de 2 € per franja, no? Ha dit això senyor Peris?»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’Esports:
Daniel Garcia: «Sí. Com a norma general, 2 € per franja i 1 € de preu reduït pels
menors de 16 anys i també pels pensionistes i jubilats i abans no ho he dit, però de 0 a
3 anys serà gratuït.»
Pren la paraula el senyor Lluís Valls, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Per lo tant, prorratejat diguem-ne que s’incrementa en la totalitat el preu,
perquè el preu de l’entrada eren 3,80, si ho dividíssim per tres, no surten aquests 2 €,
no?»
Pren la paraula el senyor Daniel Garcia Peris, regidor d’Esports:
Daniel Garcia: «Hem unificat el preu de dia laborable i dia festiu. En dia festiu era més
car, per tant si ho fes sobre el dia festiu, sortiria més econòmic. He cregut que calia
unificar els preus, comprenem la preocupació de que les persones que no siguin hàbils
ne la reserva on line, que puguin tenir aquesta possibilitat de fer-la personalment, però
també el fet de que ja és prou inconvenient aquest, que tinguin clars els preus i que
sigui la mitjana del preu total.»
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Pren la paraula el senyor Lluís Valls Comas, regidor del PSC:
Lluís Valls: «Val, molt bé.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Alguna pregunta més? Senyora Marí Rigueu, del PSC.»
Pren la paraula la senyora Maria Rigueu Navarro, regidora del PSC:
Maria Rigueu: «Hola, bona nit. Jo li volia fer la pregunta al Santi Gracián, al regidor,
volia saber què es pensa fer definitivament amb el carrer Major, quines mesures
s’aplicaran, com funcionarà l’aparcament exprés i sobretot, com es controlarà tot
això.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Senyor Santi Gracián.»
Pren la paraula el senyor Santi Gracíán Sitjà, regidor de Mobilitat
Santi Gracián: «Hola, bona nit a tothom. Senyora Mari Rigau, el carrer Major des de
fa una setmana, i així ho vam publicar i anunciar al diari de confinament, s’ha
recuperat la finalitat inicial, que era l’aparcament exprés. Aquest aparcament exprés
esta dotat de 20 minuts per poder fer una compra exprés o poder parar a comprar el
pa, el diari, etc. i que hi hagi aquesta rotació, que és la que se’ns demanava al carrer
Major. S’ha estat avisant durant tota una setmana, a partir d’ahir dilluns teòricament, ja
es comença a multar. Així està informat en els cartells i això és el que es pensa fer i
és el que s’està fent al carrer Major. I respecte al control, la Policia Local de Gelida, té
ordres de controlar, tant la zona blava com aquesta zona exprés, perquè es produeixi
aquest rotació, que és la finalitat.»
Pren la paraula la senyora Maria Rigau Navarro, regidora del PSC:
Maria Rigau: «Esperem que sigui així, perquè de moment la rotació no hi era abans
tampoc i ara no sé què passarà, de moment amb aquests dos dies no s’està fent. La
gent deixa el cotxe allà i allà es queda. Esperem que sí, que hi hagi control, perquè ja
hi ha queixes de gent que diu que es continua tenint els cotxes tot el dia aparcats al
mateix lloc. Esperarem.»
Pren la paraula el senyor Santi Gracíán Sitjà, regidor de Mobilitat
Santi Gracián: «Perdó, Aquestes queixes són d’ahir, d’avui?»
Pren la paraula la senyora Maria Rigau Navarro, regidora del PSC:
Maria Rigau: «Sí sí, Bé, a veure parlant avui amb gent, hem dit que avui ja no s’està
respectant. Ja sé que ahir amb el diari que feu del confinament es van anunciar les
mesures, però de moment, és clar fa dos dies, és aviat. Per això et doc, esperarem si
el control és bo i si la gent ho respecta.»
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Pren la paraula el senyor Santi Gracíán Sitjà, regidor de Mobilitat
Santi Gracián: «És la nostra voluntat. En aquest sentit ho estem fent i esperem que
tothom en sigui conscient i el que menys voldríem és haver de multar, però si al final
ho hem de fer per afavorir la rotació, ho farem.»
Pren la paraula la senyora Maria Rigau Navarro, regidora del PSC:
Maria Rigau: «I amb l’aparcament exprés que és, que cadascú s’ha de posar e seu
rellotge o una nota o com funciona? Els vint minuts, vull dir.»
Pren la paraula el senyor Santi Gracíán Sitjà, regidor de Mobilitat
Santi Gracián: «Sí, un simple paperet indicant l’hora d’arribada i amb això és
suficient.»
Pren la paraula la senyora Maria Rigau Navarro, regidora del PSC:
Maria Rigau: «Molt bé, esperarem doncs, a veure com funciona.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Alguna pregunta més? Senyor Sergio Sarmiento, del PSC.»
Pren la paraula el senyor Sergio Sarmiento Garcia, regidor del PSC:
Sergio Sarmiento: «Hola. Bona nit a tothom. La meva pregunta és per la regidora de
Festes, per l’Anna Vadillo. M’agradaria saber en aquest cas, que és la festa popular
més propera en aquestes dates i per Festa Major, si ja tenen alguna programació feta
des de la regidoria.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Senyora Anna Vadillo, regidora de Festes.»
Pren la paraula la senyora Anna Vadillo Garcia, regidora de Festes:
Anna Vadillo: «Per Sant Joan si que tenim una programació bastant plena i hem de
concretar amb Diables a veure com es pot fer, però està pensat no fer un acte
multitudinari el que s’ha pensat és fer una llençada de coets des de diferents punts del
poble, perquè la gent faci la revetlla des de casa, amb família o amics i així, intentar
evitar que la gent s’acumuli en diferents parts del poble. Després, potenciar també que
la gent vagi als bars a sopar, perquè no farem cap sopar popular des de l’Ajuntament,
perquè creiem que els bars han tingut moltes dificultats per causa de la Covid i si
d’aquesta manera podem ajudar a que tinguin més ingressos, ho farem així. I de cara
a Festa Major, tenim idees, no tenim res concret, n’hem d’acabar de parlar amb la
Comissió de Festes, intentarem agrupar-ho en un sol cap de setmana, segurament i
intentarem fer actes reduïts, seguint la normativa, que encara està molt .... fins l’agost,
però bé, hi estem treballant.»
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Pren la paraula el senyor Sergio Sarmiento Garcia, regidor del PSC:
Sergio Sarmiento: «Jo suposo que aquestes decisions per Sant Joan puc entendre
que ja ho han parlat amb Diables i l’Assemblea de Joves, que entenc que aquest any
continua igual. Però per exemple per Festa Major, comenta que segurament es farà
durant un cap de setmana. Jo a la última reunió que vaig assistir, com a voluntari, per
veure com funcionava la Festa Major i per donar la meva opinió, que es va fer a la sala
de Plens de l’Ajuntament, no es va parlar res d’això. M’agradaria saber amb qui s’ha
decidit que aquesta Festa Major es farà segurament com ha dit vostè es concentrarà
tot en un sol cap de setmana.»
Pren la paraula la senyora Anna Vadillo Garcia, regidora de Festes:
Anna Vadillo: «Això ha estat una decisió que hem pres, no, que hem parlat de dur a
terme, encara no està presa perquè no està consensuada amb la Comissió de Festes i
encara s’ha d’acabar de parlar i decidir què fem. Es va parlar per la Covid, per intentar
agrupar-ho en menys dies, poder reduir el pressupost de la Festa Major, aprofitar els
equips de so ela mateixos dies, fer menys actes, per ajudar a que hi hagi menys
mobilització pels carrers durant menys temps i per això es va parlar de fer-ho així, per
motius exclusivament de seguretat i salubritat pública, per res més. Repeteixo que no
és una decisió que estigui presa i que s’ha d’acabar de consensuar amb la Comissió
de Festes.»
Pren la paraula el senyor Sergio Sarmiento Garcia, regidor del PSC:
Sergio Sarmiento: «Molt bé, Gràcies.»
Pren la paraula la senyora Lluïsa Llop Fernàndez, alcaldessa:
Lluïsa Llop: «Alguna pregunta més? No?»

I sense més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual estenc, com
a secretària accidental, aquesta acta.

Signat electrònicament.
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