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Al PSC Sabadell 

Encara que amb una mica de retard, agraïm el seu comunicat en el qual donen a 
conèixer la seva versió sobre la denuncia per la via penal contra unes presumptes 
irregularitats de tipus administratiu en la concessió del local al Casal Popular de La 
Creu Alta El Tallaret. 

Entenem que com a partit polític tenen tot el dret a actuar tal i com ho creguin 
convenient. Són els partits, no el moviment veïnal, els encarregats de tot el que fa 
referencia a com saber i fer política, però en aquest cas, hi ha preguntes que es 
refereixen tant en la forma com en el fons al tema, que ens provoquen sospites 
raonables sobre els motius reals de la seva actuació, per exemple: si teníeu dubtes 
sobre la irregularitat del procediment administratiu de la concessió a una entitat sense 
ànim de lucre, per què s’interposa una denuncia penal i no un contenciós 
administratiu, tal i com seria lo lògic?; per què es qüestiona sense més arguments els 
informes jurídics dels funcionaris que avalen la legalitat de la concessió del 12% de 
l’espai, al ser compatible amb l’ús esportiu de l’equipament?; per què s’interposa una 
denuncia penal abans que el Ple de l’Ajuntament aprovi el Plec de Condicions de la 
concessió i abans que el Ple de nou aprovi definitivament la concessió? ; per què es fa 
pública la interposició de la denuncia quan es conegut que la mera denuncia no porta 
implícita cap imputació?; per què es demana la dimissió d’un regidor no imputat, 
precisament per qui sí que ho està i encara no ha dimitit? 

El que realment no entenem, ni acceptem és la manera d’actuar, a esquenes del Casal 
Popular El Tallaret, sense haver tingut la delicadesa prèvia d’informar o consultar a les 
entitats perjudicades (integrades en ell); respecte als dubtes sobre la concessió i les 
accions que pretenien fer, i valorar les conseqüències per al projecte popular. Informar 
d’uns fets consumats no creiem que sigui la millor manera d’actuar per establir unes 
relacions normalitzades entre un grup municipal i les entitats ciutadanes i o veïnals. 

Per la nostra part, donem per rebuda la nota, estem assabentats de la vostra 
justificació i amb aquest escrit donem per complimentada la resposta, deixant la porta 
oberta a parlar d’altres temes de ciutat, però en el cas que ens ocupa ens estimem més 
no entrar en un diàleg que seria del tot estèril, excepte que modifiqueu 
substancialment la vostra posició.  

Sabadell, 7 de juny de 2016 

Secretariat de la FAV Sabadell 
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