
 

 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ I EL CONSELL 
ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT PEL FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA EN EDAT 

ESCOLAR. 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, la senyora Montserrat Zamora Angulo, amb DNI , com a 
vicepresidenta del Consell Esportiu del Baix Llobregat amb domicili social a Sant Feliu 
de Llobregat, al Parc de Torreblanca, Carretera Nacional 340, km. 1249, i NIF núm. G-
58014838. 
 
 
I de l’altra part, el senyor Antonio Balmón Arévalo, com a Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF , actuant en representació 
d’aquest Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53. 1ª) del 
text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i règim local 
de Catalunya i facultat per l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 
data 5 de març de 2021 i i assistit per la senyora Carmen Alonso Higuera, Secretaria 
General d’aquest Ajuntament, als efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del 
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que dóna fe de l’acte. 
 
 
 

EXPOSEN 
 
PRIMER. Que segons el decret 267/1990, de 8 d’octubre, de regulació dels Consells 
Esportius, el Consell Esportiu del Baix Llobregat (a partir d’ara CEBLLOB) és una entitat 
privada sense afany de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, formada per 
centres o associacions escolars, clubs, associacions o federacions esportives, i entitats 
municipals de gestió esportiva, ajuntaments i Consell Comarcal dins un àmbit 
territorial determinat, d'acord amb els criteris de l'organització territorial de Catalunya. 
 
SEGON. Que el CEBLLOB té una finalitat social, sense afany de lucre en el foment, 
promoció i organització de l’activitat física i esportiva dins del seu àmbit territorial i 
amb aquesta finalitat té, entre d’altres, els següents objectius: 
 

- Coordinar i, si s’escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar 
dins de l’àmbit territorial del Baix Llobregat. 



 

 
- Col·laborar en l’organització dels Jocs Esportius de Catalunya en edat 

escolar i organitzar-ne les fases prèvies. 
 

- Assessorar als ajuntaments i Consell Comarcal del Baix Llobregat, i també 
els clubs, les escoles i altres entitats esportives de la comarca, en l’activitat 
esportiva a càrrec seu i, si s’escau, col·laborar en la seva execució.  

 
- Col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes 

competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament, amb 
l’objecte de cercar i millorar la qualitat del personal tècnic esportiu qu3e es 
dedica a l’Esport. 

 
- Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar 

la millor utilització de les instal·lacions esportives de la comarca del Baix 
Llobregat.  

 
- Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans 

esportius de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, i altres entitats públiques o privades competents, 
d’acord amb els convenis que puguin establir-se; així com les activitats dins 
de l’àmbit escolar relacionades amb la formació i guàrdia i custòdia dels 
escolars.  

 
- Gestionar les activitats esportives, d’oci, de lleure i de formació que se’ns 

puguin encomanar, així com tots els serveis complementaris, siguin 
obligatoris per el desenvolupament de les activitats, o no ho siguin, per tal 
d’aconseguir la màxima qualitat i seguretat en l’organització de les 
mateixes. 

 
TERCER. Que el CEBLLOB i l’Ajuntament de Cornellà tenen la voluntat de treballar 
conjuntament  per tal de garantir una oferta de pràctica esportiva escolar 
suficientment amplia, de qualitat i atenent a la diversitat de la població de la ciutat.  
 
QUART. Que és voluntat de l’Ajuntament de Cornellà, promoure i fomentar l’activitat 
física i l’Esport, en especial l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire 
extraescolar i recreatives. Cooperar amb altres ens públics o privats per al 
compliments de les finalitats assenyalades a la Llei de l’Esport – capítol 2 Des 
l’Administració local art.39 del Decret legislatiu 1/2000. De 31 juliol.  
 



 

CINQUÈ. Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat vol fer compatible la pràctica 
esportiva amb la transmissió de valors educatius i per tant treballar de forma vivencial 
la responsabilitat, la solidaritat, el respecte, la disciplina, el compromís i el treball en 
equip. 
 
SISÈ. Que l’Ajuntament de Cornellà té interès en col·laborar amb el Consell Esportiu 
del Baix Llobregat per fomentar la participació dels nens/es i joves associats a les 
entitats esportives, centres escolars i AMPAS/AFAS del municipi al programa Jocs 
Esportius Escolars – Juga Verd Play i que els infants de Cornellà disposin d’una oferta 
esportiva – educativa de qualitat, diversa i adaptada a les necessitats.  
 
SETÈ. Que l’Ajuntament de Cornellà i el Consell Esportiu del Baix Llobregat treballaran 
conjuntament per fomentar l’esport extraescolar a través del programa “Pla Català de 
l’Esport a l’Escola” de la Secretaria General de l’Esport i el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot això, es proposen signar el present acord, amb el desig de regular la relació 
entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el Consell Esportiu del Baix Llobregat, en 
base als següents pactes. 
 

 
ACORDEN 

 
 
PRIMER. Objecte del conveni: Regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Cornellà i 
el Consell Esportiu del Baix Llobregat pel foment de l’Esport en Edat Escolar. 
 
SEGON. Cooperar en la generació i inserció de l’esport (esport de competició, esport 
de lleure, esport al medi natural, esport i salut) utilitzant les noves tecnologies i 
mancomunar els seus serveis esportius amb els següents objectius: 

- Millorar la salut i qualitat de vida de la població a partir d’una correcta 
pràctica esportiva. 
 

- Afavorir el desenvolupament sostenible de la comarca i el seu entorn: 
serveis turístics i alternatius. 

 
- Fomentar l’ús de les noves tecnologies com a eines per a la millora de la 

qualitat de vida: accés a informació i millora de la comunicació. 
 

- Integrar tant els agents públics com privats, posant-los en valor per tal que 
els ciutadans de la comarca en surtin beneficiats. 



 

 
- Donar a conèixer i promocionar l’ús dels espais esportius: instal·lacions, 

xarxes d’itineraris naturals, espais de pràctica al medi natural, etc., 
vertebrant un cens d’espais/itineraris naturals òptims. 

 
- Reforçar els valors educatius de l’esport durant la pràctica tradicional (“Juga 

Verd Play”) i en la pràctica lliure  (respecte pel medi ambient). 
 
TERCER. Col·laborar en l’organització i desenvolupament de les activats dels diferents 
centres del Pla Català de l’Esport a l’Escola i  facilitar monitoratge de titulat, als centres 
que ho sol·licitin. A més d’oferir assessorament del PCEE i de la realització de la 
justificació d’ajuts als/les coordinadors/es que ho necessitin.  
 
QUART.  Pel que fa a les dades de caràcter personal, l’encarregat, el Consell Esportiu 
del Baix Llobregat, declara tenir l’autorització expressa del responsable de les dades de 
caràcter personal per a que les cedeixi a l’Ajuntament de Cornellà, únicament per a 
que dugui a terme els tractaments relacionats amb la participació de les persones 
interessades en les activitats esportives organitzades pel Consell. 
 
L’Ajuntament es compromet a complir amb les obligacions legals en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal i a posar tots els mitjans necessaris per a que 
aquestes no siguin accessibles a persones sense permís.  
 
L’Ajuntament serà responsable de l’ús que d’aquestes dades en faci el seu personal o 
contractats externs. 
 
CINQUÈ. Realitzar cursos formatius en el municipi de Cornellà per els diferents agents; 
entitats, tècnics/es, tutors/es de joc, docents d’educació física i altres. 
 
SISÈ. L’Ajuntament fomentarà les promocions esportives i trobades en horari lectiu 
que organitzarà del CEBLLOB pels centres educatius.  
 
SETÈ.  L’Ajuntament de Cornellà intentarà facilitar l’ús dels equipaments esportius i 
espais al aire lliure de la ciutat, per a les activitats esportives o formatives organitzades 
pel Consell Esportiu del Baix Llobregat.  

VUITÈ. L’Ajuntament de Cornellà impulsarà i coordinarà l’Escola Esportiva Social. El 
Consell Esportiu serà l’encarregat de gestionar les inscripcions d’aquesta Escola.  

NOVÈ. Es crearà una comissió mixta de seguiment d’aquest conveni amb la finalitat 
d’aconseguir una col·laboració més fluïda i estreta que doni compliment als interessos 
d’ambdues parts, que és reunirà un cop a l’inici de cada curs i un altre al finalitzar. A 



 

més, és farà una reunió mensual entre els/les tècnics/es responsables d’aquests 
programes de les dues parts, per tal de complir tots els objectius plantejats i acordats. 

DESÈ. En cas d’incompliment d’alguns acords assumits per alguna de les dues parts 
signants, es notificarà via requeriment a la part que incompleixi amb un termini de 10 
dies per respondre a aquest. Si un cop transcorregut l’esmentat termini persistís 
l’incompliment, es notificarà a la part incomplidora i es començarà el tràmit per 
suspendre el conveni acordat. 

 
ONZÈ. El present conveni no té quantia econòmica i és independent de qualsevol 
conveni posterior de col·laboració que es pugui subscriure entre les parts signats o 
qualsevol contracte o prestació de serveis que s’haurà de regir per la normativa 
corresponent. 
 
DOTZÈ: El present conveni tindrà efectes des de la data de la seva signatura fins al 31 
de desembre de 2024 i amb possibilitat de prorrogarà de 4 anys més.  
 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat, ambdues parts signen i ratifiquen el 
present document. 
 
 

 
 
Montserrat Zamora Angulo  
Vicepresidenta 

Antonio Balmón Arévalo 
Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de 

Consell Esportiu del Baix Llobregat  Llobregat. 
 

 
 
                                                                    En dóna fe, 
                                                                    La Secretària General 
                                                                    Carmen Alonso Higuera 
 
 
 
Cornellà de Llobregat, a la data i signatures electròniques que hi figuren en el present 
document. 
 




