
Moció d’ICV-EUiA, ERC-MES, C’s i CUP-PC per tal que la composició del
Consell d’Administració de Promusa reflecteixi l’actual composició del ple

1. Atès que Promusa ha estat i  és un actor i  un actiu molt important en la
implementació de les polítiques urbanístiques, d’habitatge i altres camps de
l’acció de govern municipal.

2. Atès que tots els grups municipals del consistori estem d'acord en el fet que
l'habitatge és el problema més important que tenim a la ciutat.

3. Atès que des de la nostra posició, sempre hem reclamat que s’endegui un
debat a fons sobre el futur de Promusa que defineixi els objectius, estableixi
els camps d’actuació de Promusa, fixi les fases de l’evolució en cadascun
dels  àmbits  de  treball  de  l’empresa,  prioritzi  les  actuacions,  determini  el
mecanisme de seguiment, assenyali els indicadors de verificació, pauti el
control i concreti els recursos que necessita en cada moment.

4. Atès que Promusa és una empresa municipal  i  la seva direcció,  gestió i
execució  corresponen  al  Consell  d’Administració.  Actualment,  segons
l’article 15 dels Estatuts de la societat, el Consellers seran nomenats de la
forma següent:

- el  50% més 1 seran nomenats  a proposta  del  President  del  Consell
d’Administració hi ha una majoria de consellers nomenats i 

- la resta seran nomenats pels grups de l’oposició, a raó d’un conseller per
cada grup de l’oposició. 

Aquesta composició no equival a la composició del ple municipal.

5. Atès que la Comissió informativa especial per estudiar la gestió concreta de
Promusa en l’obra de Rabassaires va concloure que hi  havia hagut una
gestió inapropiada per part de l’empresa i que s’havia de plantejar al consell
de Promusa la “reprovació” del gerent.

6. Atès que l’equip de govern, tot i no estar d’acord amb aquestes conclusions
de la  comissió,  va  respondre  amb el  nomenament  de l’actual  gerent  de
l’Ajuntament com a consellera delegada per, en paraules textuals, “tutelar
l’empresa” i  un nou organigrama que va ser retirat de l’ordre del dia i va
quedar pendent.

Per tot això exposat, els grups municipals d’ICV-EUiA, ERC-MES,  C’s i CUP-
PC proposem al Ple l’adopció dels següents acords:

ÚNIC.-  Convocar  una  Junta  General  Extraordinària  de  Promusa  per  tal  de
modificar els seus estatuts de manera que la representació del consistori en el
Consell d’Administració reflecteixi la composició del plenari municipal.

Sant Cugat del Vallès, 26 de març de 2018


