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L'oposició denuncia 'irregularitats des d'un punt de vista polític' a les obres de Rabassaires i
la Guinardera
L'oposició adverteix que s'han comès 'irregularitats' des de
Promusa i l'Ajuntament en les obres d'habitatge públic de la
plaça de Rabassaires i de la construcció de la pista de la
Guinardera. Els partits remarquen que és una valoració
política sorgida de les conclusions de la comissió d'investigació
i que pertoca als jutjats sentenciar si hi ha delicte.

Els partits han ofert una roda de premsa aquest dimecres per valorar els resultats i el funcionament de la
comissió engegada fa 14 mesos. A diferència del govern, que va optar per un vot particular, l’oposició en bloc
va votar a favor d'unes conclusions de la comissió en què, entre altres coses, reclama la reprovació del gerent
de Promusa, Lluís Hosta, per la licitació i l'adjudicació d'obra de la promoció d'habitatge a la plaça de
Rabassaires i recomana la modificació dels procediments d'adjudicació de l’empresa pública d’habitatge.
La portaveu de la CUP-PC, Núria Gibert, ha subratllat que als dos projectes estudiats s'han fet malament
coses.
Núria Gibert: Hem trobat irregularitats però no podem concloure si hi havia ordres o si es van fer
expressament.
La portaveu d’ERC-MES, Mireia Ingla, destaca que la comissió ha fet una anàlisi política i no judicial dels
dos casos.
Mireia Ingla: No havíem de fer valoracions jurídiques. Això no vol dir que la informació no es passi al
jutjat competent.
El portaveu de C’s, Aldo Ciprián, ha lamentat que se’ls hagi posat dificultats a l'hora de treballar a la comissió.
Aldo Ciprián: S'ha presentat la informació de forma caòtica. Se'ns ha dificultat la tasca.
El portaveu del PP, Álvaro Benejam, ha carregat amb força contra el gerent de Promusa per no ajudar la
comissió en la investigació.
Álvaro Benejam: El gerent de Promusa hauria d'haver estat la persona que més hauria d'haver
col·laborat amb la investigació i això no va ser així.
La portaveu d’ICV-EUiA i presidenta de la comissió, Roser Casamitjana, ha destacat que l’òrgan ha treballat
sense apriorismes per treure l’aigua clara dels dos casos. Casamitjana ha llençat un missatge al govern local
arran del vot particular que va emetre.
Roser Casamitjana: Els sis partits que som aquí ho hem vist de la mateixa manera sense tenir cap
prejudici previ.
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El portaveu del PSC, Pere Soler, ha destacat que la comissió ha estat possible gràcies a la unió de forces de
l’oposició.
Pere Soler: En el mandat passat, el govern va aturar dues comissions gràcies a la majoria absoluta.
Les conclusions de la comissió s'han fet arribar al jutjat del Vendrell que estudia els dos episodis
santcugatencs en el marc de l’anomenat 'cas Petrum 2'. Les conclusions també es van presentar al ple d'aquest
dilluns, però no es va produir cap debat polític.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/politica/124132.html
Copyright 2020 Cugat.cat
Pagina 2 - 24/01/2020

