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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió extraordinària de data 23 de juny de 2016, per majoria absoluta dels
regidors i regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup
municipal CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal
C's, 3 vots a favor del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a
favor del grup municipal d'ICV-EUiA i 1 abstenció del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró)
l'acord següent:
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-CP, CIUTADANS I
PARTIT POPULAR PER INSTAR A L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL
VALLÈS A QUE ASSUMEIXI LA GESTIÓ DIRECTA DEL CENTRE ESPORTIU
PEM GUIERA
Atès que l’any 2000 es va concedir per concurs públic la concessió administrativa de la
construcció i explotació del “Parc Esportiu Guiera” que inclou la redacció del projecte, la
construcció i la seva següent explotació a la Federació Catalana d’Handbol durant un període
de trenta-cinc anys prorrogables fins a un màxim de cinquanta anys a partir de la finalització
de les obres (2003).
Atès que en data 18 de juny de 2013 es va dictar Auto pel Jutjat Mercantil número 6 de
Barcelona, que decretava el concurs voluntari de la Federació Catalana d’Handbol.
Atès que en data 4 d’agost de 2014, es va intervenir per part de l’Ajuntament el servei del
Parc Esportiu Guiera, per un període màxim de 2 anys, límit establert per la legislació
aplicable.
Atès que en data 4 d’agost de 2016 finalitza el període màxim legal establert per a la
intervenció d’un servei municipal prestat per un concessionari.
Primer.- Que el Govern Municipal ASSUMEIXI directament la gestió i explotació del Parc
Esportiu Municipal Guiera, a partir del dia 5 d’agost de 2016, garantint la continuïtat del
servei.
Segon.- Que en cas d’EXTERNALITZAR la gestió i explotació del Parc Esportiu Municipal
Guiera amb anterioritat a la finalització de la intervenció el pròxim dia 4 d’agost de 2016,
prèvia resolució del contracte vigent amb la Federació Catalana d’Handbol, es faci sota un
únic contracte a favor d’un únic concessionari, previ els tràmits legals corresponents."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

