
 

MOCIÓ sobre el futur de PROMUSA 

 

1. Atès que PROMUSA és una Societat Privada Municipal, jurídicament Societat 

Anònima, i el seu capital social són accions nominatives intransferibles de 

titularitat de l’Ajuntament. L’objectiu principal de PROMUSA és la transformació i 

gestió urbanística del sòl en el seu més ampli sentit, així com l’elaboració, 

promoció i execució de projectes d’obres, urbanització, edificació i explotació i la 

resta d’instruments de planejament i gestió urbanística. 

2. Atès que des de 1989 PROMUSA ha construït 1.852 habitatges, dels quals prop 

d’un 75% són habitatges de venda i només el 25% aproximadament són de 

lloguer. 

3. Atès que des de l’octubre de 2015 PROMUSA ha assumit la prestació del servei 

públic de gestió dels aparcaments municipals i estacionament a la via pública amb 

limitació horària (zona blava). 

4. Atès que PROMUSA, a més de ser l’encarregada dels projectes urbanístics, 

adjudica les obres i fa la gestió posterior del patrimoni d’habitatge municipal. 

5. Atès que en el mandat anterior, en el sí del consell d’administració de PROMUSA, 

va tenir lloc una sessió per reflexionar i replantejar el futur de l’empresa 

municipal. Des d’aleshores no s’ha tornat a debatre sobre el seu futur. 

6. Atès que la Comissió Informativa Especial per l’avaluació dels processos de 

licitació i adjudicació d’obra pública de  PROMUSA de l’edifici de Rabassaires va 

concloure que hi havia hagut una actitud poc col·laborativa en la tramesa 

d’informació per part de l’empresa, i que s’havia de plantejar en el sí del seu 

consell d’administració la reprovació del gerent de PROMUSA. 

7. Atès que l’equip de govern ha plantejat un nou organigrama, amb el nomenament 

d’una consellera delegada per, textualment, “tutelar l’empresa”, nomenament 

que va ser aprovat en el consell d’administració celebrat el passat dia 7 de març.  

8. Atès que ja fa molt de temps que diversos grups de l’oposició, atenent les 

demandes de la ciutadania, reclamem que l’habitatge públic de lloguer sigui una 

prioritat en la gestió municipal i, finalment, aquest extrem ha quedat recollit en 

els pressupostos del 2017.  



 

9. Atès que aquest canvi ha de servir per incidir en la regulació del mercat de 

l’habitatge i per evitar dilapidar el poc patrimoni de sòl públic que queda a Sant 

Cugat.  

 

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant 

Cugat l’aprovació dels següents ACORDS: 

PRIMER.-  Que en el termini de tres mesos es convoqui la Junta General de 

PROMUSA per tal de reflexionar i replantejar el seu futur, així com per concretar una 

proposta que defineixi els objectius de l’entitat, estableixi i prioritzi les seves 

actuacions i en determini els mecanismes de seguiment i control, entre d’altres. 

SEGON.- Que abans de celebrar aquesta Junta General, es faciliti a tots els grups 

municipals de l’oposició tota la documentació respecte a quin és el patrimoni 

immobiliari i el sòl actual de PROMUSA. 

 

 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 29 de març de 2017 


