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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ DEL TRÀMIT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PREVI A
L'ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL
SERVEI PÚBLIC DEL CEM RIU SEC
En data 18 d’octubre de 2018, es va aprovar la providència d'alcaldia que incoava el
procediment administratiu per a la modificació del projecte d’establiment i del reglament del
servei del CEM Riu Sec i constituïa la comissió d'estudi per a la redacció dels corresponents
documents.
El Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals, en el seu article 153.1 disposa que “els ens locals tenen plena potestat per crear,
modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord amb la legislació vigent”, i
per tant es desprèn que la modificació del projecte d’establiment i reglament del servei públic
ha de seguir el mateix procediment que per a la seva implantació.
Els articles 159 i següents del ROAS determinen, de forma pormenoritzada, el procediment a
seguir per a la implantació del servei. Així:
a) La creació d’un servei s’ha d’instruir mitjançant una memòria justificativa, un projecte
d’establiment i un reglament que n’estableixi el règim jurídic de la prestació.
b) El projecte d’establiment i prestació del servei ha de contenir els aspectes següents:
Les característiques del servei
La forma de gestió
Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb indicació, si
s’escau, de les que hagi de realitzar el contractista.
L’estudi econòmic financer i, si s’escau, les tarifes a percebre dels usuaris
En el supòsit de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació que ha de
percebre l’ens local, i la compensació econòmica que, si s’escau, aquest hagi de satisfer.
El règim estatutari dels usuaris
L'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques recull el tràmit de la participació dels ciutadans en el procediment
d'aprovació de les normes amb rang de llei i els reglaments i exposa en el seu punt 1 que amb
caràcter previ a l'elaboració d'un reglament o ordenança municipal, l'Ajuntament haurà de
realitzar una consulta pública al portal web municipal per recollir opinions.
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC
Primer. APROVAR el tràmit de participació ciutadana previ a l'elaboració i aprovació de la
modificació del Reglament del servei Públic del CEM RIU SEC, previst a l'article 133 de la
Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques, per un termini de 30 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació del
tràmit del consulta prèvia al web municipal, amb el següent tenor literal:
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«Fase de consulta pública prèvia a la modificació de la redacció del Reglament del
servei Públic del CEM RIU SEC.
Antecedents

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2104812 YUTM0-K8105-XRT2I BA6CE3470152591D89B2E41E71B5EC9F659A5DF7) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l’any 2007, va elaborar el Mapa d’instal·lacions i
Equipaments Municipals (MIEM), estudi profund i detallat, amb participació de tots els ens
que formaven els sistema esportiu, que recollia totes les necessitats i previsions pel que feia a
instal·lacions esportives a quinze anys vista.
Seguint amb el diagnòstic del MIEM, on es recollia la necessitat de construir un Complex
Esportiu Municipal a zona del Riu Sec i amb una valoració de les instal·lacions més
necessàries, el Servei d’Esports va arribar a la definició de les instal·lacions que s’hi havien
de construir, el calendari i la forma de gestió més idònia per aconseguir la total construcció
del nou Complex Esportiu Municipal Riu Sec, a partir d’ara “CEM Riu Sec”.
En data 10 de gener de 2011 es va publicar l’aprovació definitiva del projecte d’establiment i
del reglament del servei públic municipal del CEM Riu Sec, aprovats inicialment per acord
del Ple de l’Ajuntament en data 29 de maig del 2008.
El 27 de novembre de 2014 el Ple va adoptar l’acord d'aprovar inicialment la modificació del
projecte d'establiment i del reglament del servei de CEM Riu Sec i el 29 de gener de 2015 el
Ple va adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’addenda de la modificació del projecte
d’establiment del servei del Complex Esportiu Municipal Riu Sec.
El 17 de març de 2015 es va aprovar definitivament la modificació del projecte d’establiment
del servei del CEM Riu Sec i l’addenda al mateix, així com la modificació del reglament.
Per resolució d’alcaldia de data 18 de maig de 2016 es va adjudicar el contracte de la gestió i
explotació dels espais de raqueta del CEM Riu Sec, a l’entitat esportiva Club Tennis
Cerdanyola.
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 24 de novembre de 2016 acorda
l’aprovació d’entendre retirada de l’oferta presentada per a la prestació del servei de la gestió
i explotació dels espais de raqueta del CEM Riu Sec i que aquesta entitat ha desistit en el
procediment convocat per l’Ajuntament.
El desistiment per part del Club Tennis Cerdanyola i el pas del temps sense que cap entitat o
empresa s’encarregui de gestionar i mantenir l’espai de raqueta del CEM Riu Sec, suposa un
deteriorament en els equipaments. També es comencen a produir actes vandàlics a les
instal·lacions que provoquen danys importants que hauran de donar lloc a unes despeses
importants en reparacions per tal de posar al dia aquesta zona esportiva municipal.
Ampara jurídica de la consulta pública
La Llei 39/2015 d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP) , regula al títol VI la potestat per dictar reglaments i altres disposicions.
L'article 133 de la LPACAP regula la participació dels ciutadans en el procediment
d'aprovació de les normes amb rang de llei i els reglaments i exposa en el seu punt 1 que amb
caràcter previ a l'elaboració d'un reglament o ordenança municipal, l'Ajuntament haurà de
realitzar una consulta pública al portal web municipal per recollir opinions.
Objecte de la consulta pública
El Ple Municipal de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va aprovar definitivament el dia
17 de març de 2015 la modificació del projecte d’establiment del servei del CEM Riu Sec i
l’addenda al mateix, que incorporava el reglament regulador del servei públic del CEM Riu
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En aquests moments, es proposa la continuïtat en la tipologia de gestió de l’equipament, amb
una gestió “indirecta” mitjançant un contracte de concessió de serveis. Aquesta modalitat ja
constava al projecte d’establiment del CEM Riu Sec aprovat anteriorment.
La justificació per a proposar una gestió “indirecta” d’aquesta instal·lació es basa
principalment en la tipologia dels equipaments. Actualment, les pistes de pàdel tenen una
demanda molt important, una part de la qual es deriva d’utilitzacions puntuals de les pistes,
però la garantia de funcionament i èxit en la gestió es fonamenta en l’organització de lliguetes
i altres tipologies de torneigs amb una gran cartera de persones usuàries que són les
destinatàries d’aquestes competicions.
Hi ha moltes empreses que es dediquen a l’organització d’aquestes activitats, fins i tots com a
tercers a instal·lacions no pròpies. La seva llista de persones usuàries garanteix la cobertura
de la totalitat dels horaris reservats. Aquesta gestió “indirecta” també pot donar cobertura a la
promoció esportiva a través de la pròpia entitat o a través de la reserva d’horaris a
l’Ajuntament per tal que aquest realitzi aquesta tasca de promoció.
Aquest reglament es proposa modificar per adaptar-lo a les necessitats actuals, i en concret a
la modificació del projecte d'establiment del CEM Riu Sec, tenint en compte que el servei
públic que es presta continua sent el d’espais de raqueta, tennis i pàdel, oferint unes
instal·lacions municipals integrades i centralitzades per a la pràctica d’aquests esports.
Amb la iniciativa de modificació del reglament es pretén donar compliment a les següents
finalitats:
1. Predeterminar de forma concreta la reserva anual d’espai a favor de l’Ajuntament per
a la promoció escolar, esportiva i tecnificació amb un cost reduït respecte a les quotes
aplicables a la resta de persones usuàries.
2. Clarificar i racionalitzar el sistema de seguiment de la prestació del servei públic, a
través de la figura de la comissió de seguiment de la concessió de serveis.
3. Definir els agents d’accés a les instal·lacions: persones usuàries, persones abonades,
entitats esportives usuàries, centres docents usuaris, altres entitats usuàries, públic
assistent.
4. Clarificar i sistematitzar els drets i obligacions de les persones destinatàries del servei
públic.
5. Establir i regular l’horari de funcionament del servei públic.
6. Clarificar i sistematitzar els drets i obligacions de la persona que gestioni el servei
públic.
7. Clarificar i racionalitzar el règim d’infraccions i sancions.
La modificació del reglament municipal permetria donar compliment als principis de
jerarquia normativa, seguretat jurídica i publicitat de les normes i a les necessitats de la
ciutadania de Cerdanyola del Vallès, en relació a la demanda.”
Segon. COMUNICAR TELEMÀTICAMENT aquesta resolució a la secció de Comunicació
institucional als efectes que procedeixi a la inserció d’aquesta consulta pública al
corresponent apartat de la plana web municipal.
L'Alcalde

Carlos Cordón Núñez
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