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DESPRES D’ANYS DE NEGOCIACIONS I DISPUTES, EL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA APROVA LA RESOLUCIO NO 

CULPOSA DEL CONTRACTE DEL PEM GUIERA AMB LA 

FEDERACIO CATALANA D’HANDBOL 

 

Sant Joan Despí, 22 de juliol de 2016. 

 

El Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (AdCdV) celebrat ahir 

dijous 21 de juliol va acordar la Resolució del Contracte que unia l’AdCdV i la 

Federació Catalana d’Handbol (FCH) per la construcció i gestió del PEM Guiera, amb 

efectes 4 d’agost de 2016. Després d’anys de dures negociacions i disputes, finalment la 

resolució està motivada “per la declaració de concurs del concessionari mitjançant 

Interlocutòria del Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona de data 18 de juny de 2013”, 

causa, doncs, no culposa per la FCH i que va ser proposada per la mateixa FCH des del 

juliol de 2013. 

 

El camí ha estat ple de dificultats i moments crítics. El darrer ha estat la decisió de l’Equip 

de Govern de l’AdCdV de sancionar, segons acord del Ple de 30 de juny de 2016, a la 

FCH amb 58.000€ adduint motius la majoria d’ells de fa més de cinc anys, molts d’ells 

prescrits i també ja jutjats pel propi AdCdV (que va estimar completament, al juny de 

2014, les al·legacions presentades per la FCH al seu moment sobre aquestes 

imputacions). Evidentment, aquesta causa serà recorreguda per la FCH davant el 

Tribunal Contenciós Administratiu, esperant, com ha passat en totes les causes 

judicials que ha lliurat la FCH contra l’AdCdV en l’afer Guiera, que la justícia ordinària 

pugui revocar aquesta arbitraria decisió de l’Equip de Govern de l’AdCdV. 

 

Així doncs, a partir del 4 d’agost, la FCH s’alliberarà de la càrrega principal que va motivar 

la seva declaració de Concurs de Creditors al juny de 2013, tot complint el que marcava, 

com objectiu principal, el seu Pla de Viabilitat i que els creditors de la FCH van aprovar 

juntament amb el Conveni del Concurs. Objectiu complert i s’esvaeixin totalment els molt 

perillosos riscos que encara existien en el cas que no s’hagués resolt el Contracte del 
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PEM Guiera abans que no finalitzés el període d’intervenció municipal del PEM Guiera. 

Que la FCH hagués hagut de tornar a gestionar el PEM Guiera a partir del 4 d’agost era 

una possibilitat plausible que, afortunadament, haurà ja no es pot tornar a plantejar. 

 

Amb tot, encara resta feina a fer, conjuntament entre l’AdCdV i la FCH. A banda de 

l’operativa de gestió de tancament de la intervenció i traspàs del servei, abans de l’1 de 

novembre de 2016 segons indica l’acord del Ple, s’haurà d’aprovar el preu de liquidació 

del contracte, amb les gestions prèvies d’inventari i de valoració de les instal·lacions, i 

tenint com valor de reversió provisional del PEM Guiera, segons informe de la 

Intervenció Municipal, 3.054.909,00€. Apel·lem al sentit comú de l’AdCdV per no 

barrejar consideracions polítiques i partidistes en un debat i negociació en el que ha de 

prevaldre els raonaments tècnics i jurídics que emparen els drets dels ciutadans de 

Cerdanyola i de l’Handbol Català. I confiem, també, que l’AdCdV, els Bancs 

hipotecaris i la FCH podem arribar a un mutu acord en la valoració final de la reversió en 

el termini fixat (abans de l’1 de novembre de 2016), evitant, així, que el darrer capítol del 

PEM Guiera també s’hagi de sotmetre a la decisió dels tribunals de justícia. 

 

La FCH vol agrair la professionalitat i implicació dels seus treballadors del PEM Guiera 

des de l’any 2003, i que ara estan patint moments d’incertesa. Estem convençuts que 

ningú podrà treure’ls-hi els seus drets, ni ara ni en futur, entre ells el de l’obligatòria 

subrogació dels llocs de treball. 

 

La FCH torna a agrair a l’Handbol Català el suport rebut en aquest espinós període que, 

ara, segueix escampant. L’handbol és lluita i, aquesta, és lluita guanyadora. 

 

Agraïment especial, també, a la implicació en el conflicte del Secretari General de 

l’Esport, Gerard Figueras. La seva tasca de mediació entre l’AdCdV i la FCH s’està 

mostrant plenament eficaç en l’avanç de resolució de la situació.  

 

 

 

President i Junta Directiva de la Federació Catalana d’Handbol 
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