
Davant la resposta emesa per l'equip de Govern integrat per Unitat 
Cubellenca-ERC-ICV-CiU i el Regidor no adscrit, on es fa palesa l'evident 
manca de compressió respecte al nostre comunicat, volem expressar el  
següent: 
 
 
 
1. El titular i contingut de la seva nota, res té a veure amb el que expressem els 
partits PSC, PP i CUBELLENCS-Fic.  
 
En cap moment es parla de la compatibilitat o no de l'activitat amb la 
qualificació del terreny en el nostre comunicat, només han fet un clar intent de 
distreure l'atenció, cap a una altra banda, només faltaria que no fos compatible, 
però tampoc manifesten certament si han valorat la possibilitat de promoure 
habitatges socials. 
 
2. Dotar d'activitat uns terrenys públics tampoc ho hem posat en cap moment 
en qüestió. El nostre comunicat reflexiona en el sentit del perquè es fa la 
cessió de l'únic terreny que disposa l'Ajuntament per poder construir 
habitatge social en règim de lloguer, possible des de l´any 2009 
mitjançant una modificació puntual del PGM, tenint ocasió de poder fer la 
cessió en altres terrenys, igualment inactius, i que l'Ajuntament també 
disposa?, així potser no haurien d'haver triat entre si la cessió la feien a un 
tercer a cost “0” perquè aquest pogués construir els habitatges socials, o bé a 
una empresa privada per la seva explotació com finalment han decidit. Doncs 
tenien l'opció de fer ambdues coses, i sense haver de negar durant almenys 5 
anys aquests pisos socials a la gent jove o gran amb necessitats, gràcies a la 
seva decisió arbitraria i sense cap reflexió aparent al respecte. 
 
3. No és cap excusa a la seva manca de transparència i a la seva arbitrarietat, 
que aquest terreny estigues inactiu, han tingut vostès 3 anys per licitar el 
projecte d'habitatge social, sense comptar la seva participació en legislatures 
anteriors, i ara hauran de passar potser 5 anys més, per poder-ho tramitar. 
 
4. No és de rigor a un Govern que es tingui per honest, hagi de caure en una 
demagògia descomunal com la que expressen en la seva resposta. No vulguin 
fer creure als cubellencs i cubellenques que el motiu de no fer pisos socials és 
de cost i de pressupost, perquè la cessió per construir pisos socials 
evidentment té el mateix cost que per a explotar-ho privadament per a 
caravanes, és dir CAP !! PER AIXÒ ES DIU CESSIÓ. (no els ha de construir 
l'Ajuntament ÒBVIAMENT),  existeixen diverses opcions de poder-ho gestionar. 
Però per això hi ha d'haver voluntat i ganes de treballar, cosa que de moment 
ha quedat palès que no ni hi ha.  
 
 


