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La Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta, en 
sessió ordinària celebrada el dia 27 de novembre de 2020, va aprovar el dic-
tamen que es transcriu íntegrament: 
 
“En data 25 d’abril de 2012 es va procedir a la formalització del Conveni de 
cessió d’ús de l’equipament “Parc ciclista del Llobregat”, entre la 
Mancomunitat de la Fontsanta i el Consell Esportiu del Baix Llobregat. 
 
Aquest conveni té per objecte la gestió de l’ús de parc ciclista per a la 
promoció i foment de la pràctica esportiva del ciclisme en les seves diferents 
modalitats, així com d’aquelles activitats esportives, lúdiques, recreatives i 
educatives complementàries que les característiques físiques de 
l’equipament permetin. 
 
La cessió d’ús es va establir en els termes de l’article 75, 76 i 77 del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya i, en conseqüència, la 
situació que es deriva és una situació de possessió precària essencialment 
revocable per raons d’interès públic i sense dret a indemnització.  
 
La durada de la cessió es va preveure inicialment per un període de dos 
anys, prorrogable per dos anys més. El període total de quatre anys va 
concloure el dia 24 d’abril de 2016. 
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Aquesta durada ha estat objecte de diverses pròrrogues, havent estat 
acordada l’última en data 31 de desembre de 2019 i per un període fins a 31 
de desembre de 2020. 
  
En l’actualitat, continua essent adequat per a l’interès públic no interrompre 
la realització de les pràctiques esportives que es venen desenvolupant i que 
promociona i fomenta el Consell Esportiu del Baix Llobregat, raó per la qual 
resulta convenient prorrogar la vigència del conveni subscrit. 
 
Sobre la base dels antecedents explicitats i essent urgent l’adopció de 
resolució sobre la matèria.  
 
Per la qual cosa es proposa, 
 
Primer.- Declarar la conveniència per a l’interès públic dels municipis que 
integren la Mancomunitat de La Fontsanta de prorrogar el conveni subscrit 
entre aquesta Mancomunitat i el Consell Esportiu del Baix Llobregat, en data 
25 d’abril de 2012, entre el dia 31 de desembre de 2020 i el dia 31 de 
desembre de 2021. 
 
Segon.- La pròrroga s’ajustarà a les mateixes condicions establertes en el 
conveni de referència. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució al Consell Esportiu del Baix Llobregat i 
als ajuntaments mancomunats, pel seu coneixement i efectes.” 
 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà inter-
posar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administra-
tiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil se-
güent al de la seva notificació.  
  
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 
del dia hàbil següent al de la seva notificació. 
 
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que 
consideri oportú, en defensa dels seus interessos. 
 
 
El secretari 
 
 
 
Pedro Carmona Pérez     
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