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PROPOSTA D'ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDIN ÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA  02/03/2010 , A LES  09:00 HORES. 
 
 
A) PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA   
 
1.- Valoració de la gestió portada a terme pel govern municipal en relació amb 
l'adjudicació en règim de lloguer dels habitatges del complex residencial per a la 
gent gran de Sant Oleguer de Sabadell. 

 
 
   
Els regidors portaveus dels grups municipals sotasignats MANIFESTEM  que:  

El passat mes de setembre  es va posar de manifest un seguit d’irregularitats comeses 
durant el procés d’adjudicació dels habitatges del Complex residencial per a la gent gran 
de Sant Oleguer.  

Aquest fet va generar una àmplia preocupació ciutadana pels criteris i sobretot per la 
manca de garanties a l’hora d’adjudicar habitatges de promoció pública a Sabadell.  

Amb la finalitat de clarificar les actuacions relacionades amb el procés d’adjudicació 
dels habitatges del Complex residencial per a la gent gran de Sant Oleguer tots els grups 
municipals de l’oposició varem portar al Ple municipal del 6 d’octubre de 2009 una 
moció que no va ser aprovada pels vots contraris del grup municipal del PSC i de 
l’abstenció del grup del PP.  

Durant aquest procés i donat que l’Equip de govern no va voler constituir una 
"Comissió d'investigació sobre els habitatges de Sant Oleguer" s'ha dut a terme en els 
darrers mesos un total de 7 sessions extraordinàries de la Comissió Informativa de 
Serveis a les Persones amb la finalitat de clarificar determinades actuacions 
relacionades amb l’adjudicació dels habitatges de Sant Oleguer, des de la no constitució 
de la Comissió de Valoració i Admissions fins a l’adjudicació d’habitatges sense 
complir els requisits establerts.  

En el transcurs de les sessions d’aquesta Comissió Informativa s’han posat en evidència 
i confirmat l’existència de les irregularitats abans esmentades, posant de manifest 
l’absoluta manca de respecte pels procediments administratius establerts per la Llei de 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic i procediment administratiu comú, els 
quals han estat vulnerats i obviats de forma sistemàtica en els aspectes més elementals, 
procedint a l’avaluació i selecció de les persones que havien d’accedir al complex 
municipal de Sant Oleguer de forma arbitrària.  



Aquests fets ha posat al descobert una manera de procedir, per part de l’Àrea de Serveis 
Socials i els seus responsables polítics, d'absoluta manca de transparència, d’equitat, 
d’imparcialitat i d’igualtat d’oportunitats per al conjunt dels ciutadans de Sabadell.  

Tot i les irregularitats manifestes en les actuacions relacionades amb el procés 
d’adjudicació dels habitatges del Complex residencial per a la gent gran de Sant 
Oleguer els membres del govern assistents en les sessions extraordinàries de  la 
Comissió Informativa de Serveis a les Persones han declinant en tot moment tota 
responsabilitat, assumint tant sols la conveniència de corregir aspectes menors del 
procediment en les futures adjudicacions. 

Amb la finalitat de retornar la confiança a la ciutadania envers la gestió dels afers 
públics, és ineludible que s'assumeixi el reconeixement públic que s’han comès 
irregularitats, l’assumpció de responsabilitats polítiques i la decidida voluntat de 
procedir en el futur d’acord amb el procediments administratius establerts. 

 

Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
   
   

A C O R D S  

Primer. Reprovar l’actuació de l’alcalde en tot el procés d’adjudicació dels habitatges 
del Complex residencial per a la gent gran de Sant Oleguer.  

Segon. Requerir a l'Alcalde que assumeixi, com a màxim responsable municipal, les 
responsabilitats polítiques com a conseqüència de les irregularitats de procediment 
comeses en el transcurs del procés d’adjudicació dels habitatges del Complex 
residencial per a la gent gran de Sant Oleguer i per no haver evitat en cap moment els 
greus errors en que han incorregut l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Sabadell i els seus responsables polítics. 
 
 
 
 
  

Sotmesa  a votació la resolució proposada, vots a favor CIU, ICV-EUiA, EpS, ERC,  
abstencions PP, en contra PSC, per tant queda rebutjada. 
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