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CARLES ESCOLÀ SÁNCHEZ, amb DNI núm. XX.XXX.XXX.X i domicili a efectes de
notificacions al CARRER DEL PINTOR TOGORES 42, Portaveu del Grup Municipal
COMPROMÍS PER CERDANYOLA-CANDIDATURES ALTERNATIVES DEL VALLÈS.

EXPOSA
Que al Ple Municipal del 21 de març del 2013 es va aprovar inicialment la Modificació de
l’ordenança reguladora dels serveis al Parc Esportiu Municipal Guiera.
Que en el termini de 30 dies de la publicació de l'acord del Ple al Butlletí Oficial de la
Província, el dia 8 d'abril del 2013, es poden presentar les al·legacions i els suggeriments
oportuns.
Que, un cop estudiada la documentació i atès l'impacte que podria tenir, en cas de ser
aprovada definitivament, sobre la ciutadania de Cerdanyola, planteja les següents
AL·LEGACIONS
PRIMERA:
En la modificació de l'ordenança es realitza una pujada general dels preus del 3,6%,
pujada que en el cas dels tiquets per a entrades puntuals s'enfila fins el 35%. Alhora es
proposa l'eliminació de les reduccions a les tarifes per a persones discapacitades o en
situació d'atur, sense que es plantegi cap instrument alternatiu que pugui facilitar l'accés
de tota la ciutadania a aquest servei municipal, com seria el sistema de Tarifació Social,
actualment en vigor a altres serveis.
Tots aquests elements suposen un augment de les tarifes que resulta especialment injust
en l'actual context de dificultats econòmiques per a moltes famílies de Cerdanyola, i més
encara quan alhora no s'està demanant un esforç equitatiu a altres administracions o
empreses privades que gaudeixen de beneficis fiscals (NTE-Sener, Universitat Autònoma
de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona...).
Pels motius expressats, PROPOSEM la reversió d'aquest increment de preus i que, en
conseqüència, es mantinguin les tarifes actualment vigents.
Alhora, PROPOSEM la reimplantació cautelar de les reduccions a les tarifes per a
persones discapacitades o en situació d'atur, fins que aquest sistema de bonificacions
pugui ser substituït per la Tarifació Social.
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SEGONA:
Més enllà dels argument exposats a la primera al·legació, cal destacar que l'increment de
preus, defensat pel govern municipal com a ineludible donades les clàusules que regulen
la concessió administrativa al PEM Guiera, es fa en un context d'incompliments reiterats
del mateix plec de clàusules per part de l'ens adjudicatari de la concessió (Federació
Catalana d'Handbol). Aquests incompliments tenen com a darrer episodi l'impagament de
factures de subministrament elèctric, fet que hauria pogut comportar un perjudici greu per
a l'equipament municipal, patrimoni del conjunt de les ciutadanes i ciutadans de
Cerdanyola.
També és important destacar que per part de l'Ajuntament de Cerdanyola no es té
coneixement real de la situació econòmica i financera de la concessió administrativa de
l'explotació del PEM Guiera. Aquest fet queda provat per la resolució número 1.432 del
06/03/2013, aprovada per l'alcaldessa i en la què s'aprova “INICIAR LA TRAMITACIÓ
PER PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REALITZACIÓ D’UNA
AUDITORIA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓ I
EXPLOTACIÓ DEL PARC ESPORTIU DE GUIERA”.
Pels motius expressats, SOL·LICITEM la incorporació a l'expedient, abans de la seva
aprovació definitiva, de l'informe d'auditoria contractat a la resolució 1.432 per tal
d'analitzar la situació econòmica i financera real i actual de la concessió.
També SOL·LICITEM que s'elabori un full de ruta per a la recuperació de la gestió i
explotació d'aquest equipament municipal.

D'acord amb tot el que s'ha exposat, aquesta part,
SOL·LICITA
Primer - Que es tingui per presentat i admès a tràmit aquest escrit, tant en forma com en
termini.
Segon – Que s'estimin les al·legacions exposades i siguin incorporades les modificacions
proposades a l'aprovació definitiva de l'expedient citat.

Cerdanyola del Vallès, maig del 2013
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