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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

790/2021

El ple

Lourdes Anglada Codina, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 14 / d’abril / 2021 s’adoptà l’acord següent:
Moció que presenta el Consell Comarcal del Berguedà per formar part de la
candidatura "Comunitat Europea de l'Esport 2023

Els territoris de muntanya del Pirineu Català del que formen part els Consells
Comarcals de Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars
Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Vall d'Aran donada la pandèmia produïda
per SARS COV2, es plantegen un rellançament en tots els aspectes socials,
econòmics, esportius i culturals i tanmateix un reconeixement de la seva capacitat
organitzativa de forma que les activitats que desenvolupin siguin aprofitades tant
pels ciutadans del territori com pel turisme actiu i passiu que visiti aquestes zones.
És evident que part de les seves activitats pròpies són una forma de vida molt
important, però el valor afegit que aporta al món el coneixement de l'esport, com de
la cultura en totes les seves variants i periodicitats són un important complement pel
seu rellançament tant social com econòmic.
La Fundació Catalana per l'Esport proposa aquesta moció de candidatura, tenint en
compte les circumstàncies actuals, els acords establerts i les grans possibilitats d'èxit
per a ser acceptada per ACES EUROPE (Associació Ciutats Europees Sport), que és
una entitat amb seu a Brussel·les i reconeguda per la Unió Europea.
Aquesta entitat que té entre els seus objectius designar anualment les Capitals,
Ciutats, Viles i Comunitats Europees de l'esport a partir de les propostes rebudes per
les autoritats oficials que siguin competents en el seu territori.
Durant la primera setmana de desembre a la seu del Parlament Europeu és fa la
designació oficial d'entre les candidatures presentades i acceptades.
Entre totes les administracions públiques amb competències sobre el territori, que
hagin aprovat aquesta moció, caldrà designar un dels seus membres per, en nom de
tots, presentar a ACES Europe la petició de ser la candidatura del Pirineu de
Catalunya com a "Comunitat Europea de l'Esport 2023". Durant totes aquestes
gestions hi haurà el suport de la Fundació Catalana per l'Esport.
Una vegada acceptada aquesta candidatura caldrà preparar un dossier en
compliment de les bases reguladores del concurs, on s'explicarà una breu història
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El Ple del Consell Comarcal aprova per majoria absoluta la següent moció:

del territori, grans competicions celebrades, les instal·lacions i polítiques esportives
existents, actors importants de territori i tots els projectes de present o futur amb una
primera programació de les activitats previstes.
Una vegada presentat el dossier, ACES Europe enviarà a una Comissió Avaluadors
formada pels seus membres, entre els quals hi ha un patró de la Fundació Catalana
per l'Esport, que estarà a la vostra disposició, com la mateixa Fundació, per anar
resolent les qüestions adients i treballar per aconseguir l'objectiu.
La Fundació Catalana per l'Esport proposa una sèrie d'activitats esportives, culturals i
socials a desenvolupar, tot cercant el suports de les entitats, empreses, federacions i
administracions per realitzar aquest projecte amb la dimensió local, territorial i
internacional que sigui adequada.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. president, amb l'excepció prevista en l'article 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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