
    
 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC I D’ICV-EUiA SOL·LICITANT UNA 
AUDITORIA EXTERNA QUE AVALUÏ LA SITUACIÓ DE LES PROMOCIONS 
D’HABITATGE REALITZADES PER PROMUSA I LA GESTIÓ DELS SEUS 
SERVEIS 
 
Fa temps s’estan produint algunes incidències en les promocions ja lliurades 
(venda o lloguer) d’habitatge públic gestionades per la societat municipal 
d’habitatge públic, PROMUSA. Aquestes queixes ens les han fet constar veïns i 
veïnes d’algunes promocions afectades per incidències en edificis de nova 
construcció.  
 
Promocions Municipals S.A. (PROMUSA) és l’empresa pública municipal de Sant 
Cugat del Vallès encarregada de la gestió i promoció d’habitatge protegit (HPO). 
En aquest sentit, esdevé promotora de les obres públiques així com responsable 
de la revisió de la qualitat de l’obra, la correcció dels possibles desperfectes de 
construcció i de l’adient actuació correctora.  
 
Atès que, en algunes promocions i en conceptes concrets, s’ha donat una 
defectuosa construcció inicial de determinades estructures i que alguns 
proveïments industrials han demostrat que són perfectament millorables com per 
exemple: persianes que es cauen, portes que no tanquen, condensacions no 
previstes, humitats, esquerdes, termòstats en mal estat, siliconats defectuosos, 
enllumenat no eficient, espai comuns deteriorats, entre d’altres.  
 
Atès que en alguns casos el mateixos propietaris han tingut que avançar el cost de 
les obres o reparacions i encara no se’ls ha retornat l’import corresponent.  
Atès que cal cercar una resposta àgil, eficient, i eficaç a les demandes que 
permetin restablir immediatament determinats errors de projecte o defectes d’obra. 
Cal recordar que hi ha promocions que un any i mig després encara no han resolt 
determinades queixes fonamentades i realitzades pels veïns.  
 
Atès que determinats contractes de manteniment han estat externalitzats en 
empreses proveïdores de serveis i, en alguns casos, la demanda d’arranjament de 
situacions no ha estat àgil ni s’ha fet el seguiment pertinent per part de Promusa  
 
Atès que existeix una interlocució millorable, tant amb Promusa com amb les 
empreses que gestionen els serveis, i s’ha generat, en algunes promocions, una 
percepció de desafecció per part dels veïns i veïnes.  
  
Atès que determinats serveis externalitzats estan rebent crítiques constants per la 
manca de resposta i la qualitat de l’atenció al client Entre els que podem destacar 
casos lligats a calefacció, jardineria, aluminis, portes, humitats, neteja, plaques 
solars, administració.  
 
Atès que una bona gestió de les incidències repercuteix directament sobre un bon 
serveis als usuaris i usuàries, llogaters i compradors, i que una gestió inadequada 
esta creant sensació d’abandonament.  
 
 



 
 
Atès que esdevé fonamental que no es deteriori la bona imatge de PROMUSA com 
a empresa pública.  
 
Atès que ha de ser millorable el seguiment de les obres, les direccions i auditories 
internes sobre qualitat que permetin la recepció de les obres i posterior lliurament 
als adjudicataris.  
 
Atès que cal fer una revisió de determinats contractes vinculats de les empreses 
prestatàries de serveis.  
 
Atès que, en els òrgans de direcció de l’empresa pública d’habitatge no s’ha 
informat de les incidències veïnals .  
 
Atès que en el seu moment varem sol·licitar a través dels nostres representants del 
Consell d’Administració que figurés en el quadre de comandament un llistat 
d’incidències i fins a la data no se’ns ha facilitat. 
 
Per tot això el ple municipal acorda:  
 
1er. SOL·LICITAR a PROMUSA la contractació d’una una auditoria externa (dotant 
pressupostàriament i contractant durant el 2010-11) sobre la qualitat de l’obra 
pública destinada a habitatge públic gestionada per PROMUSA.  
 
2on. SOL·LICITAR a PROMUSA la contractació d’una una auditoria externa 
(dotant pressupostàriament i contractant durant el 2010-11) sobre la qualitat dels 
serveis externalitzats prestadors de subministraments i serveis d’enjardinament, 
neteja i similars.  
 
3er. DONAR suport a les accions d’arranjament d’urgència encetades en les 
darreres setmanes per PROMUSA, tot ampliant accions establint contactes amb 
totes les comunitats per tal de consensuar un calendari d’arranjaments d’urgència. 
  
4art. REALITZAR una avaluació que permeti millorar, modificant s’ s’escau, els 
protocols d’atenció al client per part de PROMUSA i empreses prestadores de 
serveis..  
 
5è. CREAR Un registre específic d’incidències i establir les diferents actuacions 
que comporten les resolucions de les actuacions.  
 
6è. TRAMETRE aquests acords al Consell d'Administració de PROMUSA, als 
mitjans de comunicació local, als adjudicataris d’habitatge públic (de compra i 
lloguer) i a la Federació d’Associació de Veïns  
 
 
Sant Cugat del Vallès a 8 de novembre de 2010. 
 
 
 
Salvador Gausa i Gascón Joan Calderón Ortega 
Portaveu Grup PSC- CpC Portaveu Grup ICV- IUiA 

 


