
 

 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX 
LLOBREGAT I L’INSTITUT JOAQUIM BLUME 

 
Sant Feliu de Llobregat, 28 d’octubre de 2021 

 
 

REUNITS 
 
 
D’una part, na Montserrat Zamora Angulo, 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, Pilar Pina Berges, com a directora de l’ Institut Joaquim Blume (cicle 
formatiu d’activitats físiques i esportives),  amb domicili social a Esplugues de 
Llobregat, c/ San Mateu s/n, i NIF núm. Q0801109J 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat i la competència suficient per 
a la formalització del present conveni, en representació de les respectives institucions. 
Per tant, 
 

MANIFESTEN 
 
 
Primer. Que el Consell Esportiu del Baix Llobregat (a partir d’ara CEBLLOB) té com a 
principal objectiu promoure, impulsar, coordinar i organitzar l’esport escolar, en totes 
les seves vessants, fora de les hores lectives. 
 
Segon. Que el CEBLLOB té també com a objectiu contribuir amb la resta d’agents de la 
comarca, a apropar l’esport a tots els ciutadans i ciutadanes de la comarca. 
 
Tercer. Que per tal d’aconseguir aquests objectius i dur a terme una adequada iniciació 
a l’activitat física i esportiva dels nostres joves, el CEBLLOB té establertes tres vies 
d’actuació fonamental: 

- Vetllar perquè l’esport escolar es porti a terme amb criteris que beneficiïn la 
formació integral i de salut. 

- Crear les condicions i estructures oportunes, o col·laborar a crear-les, per 
posar l’esport al servei del ciutadà i especialment dels més joves. 

- Col·laborar amb les entitats, organismes públics i privats per a la millora i el 
desenvolupament de la pràctica de l’esport a la nostra comarca. 

 
 
 
 
 



 

 
Quart. Que l’Institut Joaquim Blume (a partir d’ara Institut) com a centre singular, 
vinculat al Consell Català de l’Esport, té com a principals objectius: 

- Formar en noves tendències de l’esport i l’activitat física. 
- Garantir una àmplia oferta de pràctiques per als alumnes. 
- Fer més fàcil el trànsit dels alumnes entre els estudis i la inserció en el món 

laboral. 
 
Cinquè. Que ambdues entitats volen col·laborar i posar en marxa un projecte comú 
que beneficiï tant l’esport escolar com l’esport en general de la comarca. 
 

ACORDS 
 
 
1.- L’ Institut considera necessari i adequat que dins del mòdul professional 4 
Metodologia de l’ensenyament de les activitats físiques i esportives i el mòdul 
professional 9 Jocs i activitats d’animació turística, l’alumnat participi en activitats 
teòric-pràctiques en l’organització d’esdeveniments lúdics i esportius, i en aquest 
sentit, el CEBLLOB oferirà a l'alumnat de l’ Institut, continguts d’aquesta índole amb 
una durada de 8 hores lectives distribuïdes la forma següent: 
 
 a. Primer bloc (3-4 hores): de caràcter teòric realitzat en el propi Institut.  
 
 b. Segon bloc (5 hores): de caràcter pràctic, realitzat fora del recinte educatiu. 
 
2n. EL CEBLLOB crearà una borsa de treball amb les ofertes dels Ajuntaments, del 

CEBLLOB i d’altres agents esportius, de les quals puguin beneficiar-se els 
alumnes de l’ Institut. Aquesta borsa de treball, a fi i efecte de fer-la eficaç, es 
gestionarà on-line i de manera interactiva.  

 
4t. Els alumnes i ex-alumnes de l’ Institut tindran prioritats a l’hora de cobrir llocs 

de treball dels diferents serveis externs del CEBLLOB sempre i quan compleixin 
els requisits establerts per l’oferta laboral. 

  
5è.  Aquest conveni tindrà una duració de dos cursos escolars.  
 
6è. Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de 

protecció de dades de caràcter personal i concretament la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personal i garantia dels drets digitals. 
Així mateix, cal tenir en compte el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades), al qual, les parts també es 
comprometen a complir. 

 
 



 

 
En prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen aquest conveni. 
 
 
 
 

 
Montserrat Zamora Angulo     Pilar Pina Berges 
Vicepresident        Director  
Consell Esportiu del Baix Llobregat     Institut Joaquim Blume 
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