La Junta de Govern en sessió de caràcter ordinària, celebrada el dia 19 d'octubre de 2020 (3), i sense perjudici de
l’aprovació de l’acta de la corresponent sessió, adoptà, entre d'altres, l'acord següent.

“Vist que la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de 9 de juliol de 2020, va
aprovar la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 i autoritzar la despesa que
s’hi destinarà (AJG 296/20).
Vist que en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons “Promoció i
dinamització de l’activitat esportiva local”, per mitjà del qual es vol donar suport econòmic a la promoció i a la dinamització
de l’activitat esportiva local impulsada pels consells esportius, que coordinaran i implementaran activitats i trobades
esportives i accions formatives i sensibilitzadores en l’àmbit de l’esport. Els deus destinataris són els consells comarcals i
els ajuntaments que siguin seu d’un consell esportiu, cas que aquests no tinguin consell comarcal de referència, com els
ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat i de Sant Adrià de Besòs en la comarca del Barcelonès.
Vist que en el Decret de Presidència núm. 242/2020, de 16 de setembre, es va acceptar la subvenció per
import de 4.656,75 euros relativa al Fons de prestació “Promoció i dinamització de l’activitat esportiva local”, en el marc del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020.
Vist que en data 5 d’octubre d’enguany la Diputació de Barcelona ha comunicat a aquest Consell
Comarcal el pagament de 4.656,75 euros mitjançant transferència bancària, relatiu a la concessió per part de la Gerència
de Serveis d’Esports, respecte de l’expedient 2000099197 sota la codificació 20/Y/292983, del Fons de prestació.
Vist l’informe emès pel Gerent d’aquesta entitat, que s’incorpora a l’expedient.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició, reconeixement d’obligació i pagament per import de quatre
mil sis-cents cinquanta-sis euros amb setanta-cinc cèntims d’euro (4.656,75 euro) a favor del Consell Esportiu del Baix
Llobregat, corresponent al Fons de prestació per la promoció i dinamització de l’activitat esportiva local rebuts en data 5
d’octubre d’enguany de la Diputació de Barcelona.
SEGON.- La despesa anirà a càrrec de la partida 3370 48900 Consell Esportiu del Baix Llobregat del
pressupost d’aquest Consell Comarcal .
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TERCER.- El Consell Esportiu del Baix Llobregat haurà de justificar el destí efectiu dels crèdits obtinguts a
la finalitat de promoció i dinamització de l’activitat esportiva mitjançant model normalitzat C4-001-20 per la seva posterior
presentació per part del Consell Comarcal en el PMT de la Diputació de Barcelona.
QUART.- Comunicar el present acord al Consell Esportiu del Baix Llobregat, pel seu coneixement i
efectes.”
La qual cosa us comunico als efectes oportuns, i us informo que contra aquest acord podeu interposar els recursos que
s'expressen.
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“Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2

abril de Bases de Règim Local, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de las
Administracions Públiques es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució es podrà interposar
recurs contenciós administratiu als jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació corresponent, d’acord amb l’article 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.”

