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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 22 de juny de 2017, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"ACORD PER A LA REORGANITZACIÓ DEL PEM GUIERA I LA MILLORA
GENERAL DE LES CONDICIONS DEL SERVEI

Atès que per acord de Ple de data 25/01/2001 es va adjudicar el contracte per a la concessió
administrativa de la gestió i explotació del PEM Guiera a la Federació Catalana d’Handbol i
que en data 24/05/2001 es formalitzà el corresponent contracte administratiu.
Atès que en data 18/06/2013 l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès té coneixement del
procediment de concurs de creditors de la Federació Catalana d’Handbol mitjançant
interlocutòria del Jutjat Mercantil número 6 de Barcelona.
Atès que arran d’una petició de restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió
realitzada per la Federació Catalana d’Handbol l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
encarrega una auditoria de control financer i compliment contractual que rep en data
21/10/2013 on s’evidencien una sèrie d’incidències que ascendeixen a un total de
168.362,54€. De tenir en compte aquestes incidències no justificades, el balanç de la
concessió per a l’exercici 2012 hauria estat positiu en 22.026,46€ en comptes de les pèrdues
de 146.336,08€ declarades pel seu concessionari.
Atès que en data 03/04/2014 la Cap del Servei d’Esports va emetre un informe al que
concloïa que s’havien de prendre mesures urgents per tal d’evitar que es posés en perill la
prestació del servei públic del PEM Guiera i que en la mateixa data s’emet resolució d’
alcaldia manifestant que quedava acreditat que de l’actuació de l’empresa concessionària se’n
deriva una greu pertorbació del servei. Atès també el contingut de l’informe que en data
17/04/2014 emet la Cap del Servei d’Esports detallant els greus problemes que derivats de la
mala gestió de l’equipament amenacen la continuïtat del servei.
Atès que en data 31/07/2014 mitjançant document inscrit al registre d’entrada de l’
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès el concessionari del PEM Guiera comunica la
suspensió de tots els contractes de treball del personal adscrit a la instal·lació amb efectes del
04/08/2014 i la conseqüent no disposició de continuar amb l’activitat concessionada.
Posteriorment el Ple de l’Ajuntament nomena la senyora Esperança Colom, Interventora
municipal, com a Interventora tècnica del servei.
Atès que en data 31/07/2014 s’emet resolució d’alcaldia que inicia l’expedient per procedir a
la intervenció del servei relatiu a la gestió i explotació del PEM Guiera. L’esmentat document
adopta de manera explícita la mesura d’intervenir provisionalment i de manera immediata la
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concessió per tal de garantir la continuïtat del servei.
Atès que en data 06/08/2014 la Federació Catalana d’Handbol presenta al registre d’entrada
de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès un escrit sol·licitant la subrogació dels 43
contractes de treball que es declara que prestin serveis exclusivament al PEM Guiera.
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Atès que en data 02/02/2015 s’emet un informe per part de la Intervenció del servei
municipal relatiu a la gestió del PEM Guiera durant l’exercici 2014 on entre d’altres es
conclou que amb una acurada gestió econòmica el servei resulta sostenible i equilibrat.
Atès que en data 08/04/2016 a petició de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès una empresa
especialitzada en enginyeria va emetre un informe tècnic relatiu a la valoració de mesures a
implantar per garantir un bon manteniment correctiu de les instal·lacions del PEM Guiera
amb l’objectiu de garantir un funcionament correcte de l’equipament on s’estableix que s’han
de portar a terme intervencions que ascendeixen a l’import de 897.614€.
Atès que en data 13/05/2016 la Cap de Servei de Contractació i la Secretària General de l’
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès emeten un informe jurídic manifestant la procedència
d’incoar un procediment sancionador a la Federació Catalana d’Handbol respecte a diversos
presumptes incompliments contractuals. tès que en data 30/06/2016 el Ple municipal acorda
incoar expedient per resoldre el contracte de gestió i explotació del PEM Guiera. Atès que l’
esmentada sessió del plenari municipal acorda imposar al concessionari sancions per un
seguit d’incompliments que ascendeixen a un total de 58.000€ que es deriven de faltes que es
consideren provades.
Atès que en data 21/07/2016 el Ple municipal acorda resoldre el contracte de gestió i
explotació del PEM Guiera amb efectes del dia 04/08/2016 i l’inici del procediment de
reversió dels bens i la liquidació del contracte.
Atès que la situació descrita als anteriors apartats ha redundat en l’empitjorament de les
condicions materials del PEM Guiera.
Atès que la situació descrita, especialment arran de la deficient situació econòmica i
organitzativa de l’anterior concessionari del servei, ha redundat en la precarització de les
condicions laborals dels professionals que presten els seus serveis al PEM Guiera.
Atès que la situació descrita ha acabat afectant negativament a la qualitat del servei públic
que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès presta als ciutadans i agents socials a les
instal·lacions del PEM Guiera.
Atesa la necessitat de reorganitzar el servei del PEM Guiera per millorar-ne el seu
funcionament, recuperar un bon nivell en quant a la qualitat del servei que es presta i l’
establiment d’unes condicions laborals raonables per a la seva plantilla.
Atesa la necessitat d’unificar les polítiques de gestió esportiva que afecten als diversos
equipaments i els programes esportius de la ciutat.
El Ple ACORDA
Primer.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona que estudiï els expedients de liquidació
de la intervenció del servei públic PEM Guiera període 2014-2016 i de determinació del valor
de reversió de la concessió a la FCH, i que emeti dictamen al respecte de la correcció dels
mateixos i, si s’escau, proposi les actuacions a realitzar per procedir a la seva aprovació per
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part del Ple municipal. Remetre a la Diputació tota la documentació existent respecte al
període d’intervenció del servei.
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Segon.- IMPULSAR tots els treballs necessaris per a la redacció de la modificació del
projecte d’establiment del servei del PEM Guiera per tal de poder incorporar a l’Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès les places relacionades amb l’administració i direcció de l’
equipament. S’insta de la mateixa manera al Govern municipal a que convoqui, seguint els
procediments administratius corresponents, les esmentades places per garantir-ne la lliure
concurrència.
Tercer.- TREBALLAR amb l’horitzó estratègic d’unificar els models de gestió del PEM
Guiera i el CEM Can Xarau, per tal d’oferir a tota la ciutadania el millor servei possible en
aquests dos equipaments esportius. Aquesta proposta pot fer-se extensiva a totes aquelles
instal·lacions i programes que puguin contribuir a generar dinàmiques de millora que
redundin en l’equilibri i la sostenibilitat dels serveis que aquesta corporació presta a la
ciutadania en matèria de foment de la pràctica esportiva.
Quart.- INICIAR tots els treballs necessaris per portar a terme les inversions necessàries per
garantir el bon funcionament de la instal·lació tot aprovant prèviament la corresponent
modificació de crèdit destinada específicament a les esmentades inversions.
Cinquè.- IMPULSAR tots els treballs necessaris per licitar el servei de neteja d’instal·lacions
municipals i que en el marc d’aquesta mateixa licitació quedin inscrits els serveis al PEM
Guiera amb la conseqüent procedència de que el nou licitador subrogui la plantilla actual i
garanteixi la continuïtat, la millora del servei que actualment es presta i la progressió en quan
a condicions socials i laborals de la plantilla.
Sisè.- IMPULSAR tots els treballs necessaris per licitar el servei de manteniment tècnic d’
instal·lacions municipals i que en el marc del mateix contracte quedin inscrits els serveis al
PEM Guiera amb la conseqüent procedència de que el nou licitador subrogui la plantilla
actual i garanteixi la continuïtat, la millora del servei que actualment es presta i la progressió
en quan a condicions socials i laborals de la plantilla.
Setè.- IMPULSAR tots els treballs necessaris per licitar el servei de monitoratge d’activitats
esportives municipals i que en el marc del mateix contracte quedin inscrits els serveis al PEM
Guiera amb la conseqüent procedència de que el nou licitador subrogui la plantilla actual i
garanteixi la continuïtat, la millora del servei que actualment es presta i la progressió en quan
a condicions socials i laborals de la plantilla.
Vuitè.- PROPICIAR de la manera més efectiva la incorporació de membres de tots els grups
municipals a totes aquelles comissions i òrgans amb presència política i tècnica per tal que es
puguin donar per informats, coneguin la qüestió de primera mà i pugui col·laborar d’una
manera activa i constructiva en la resolució dels problemes de l’equipament.
Novè.- REALITZAR tots aquells canvis organitzatius i procedimentals que consideri adients
per tal de complir amb el què s’estableix als anteriors acords i que prioritzi per davant de
qualsevol altre consideració l’interés públic, la qualitat del servei que s’ofereix als ciutadans i
la dignitat dels professionals que el presten. "
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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.

