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FÍSICA EN EDAT ESCOLAR. 
 
REUNITS 
 
'·XQD� SDUW�� OD� VHQ\RUD� 0RQWVHUUDW� =DPRUD� $QJXOR�� DPE� '1,� , 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 O·DOWUD part, el senyor Antonio Balmón Arévalo, com a Alcalde-President de 
O·$MXQWDPHQW de Cornellà de Llobregat, amb NIF , actuant en representació 
G·DTXHVW AMXQWDPHQW��HQ�~V�GH�OHV�IDFXOWDWV�DWULEXwGHV�HQ�YLUWXW�GH�O·DUWLFOH���������GHO�
text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, GH����G·DEULO��SHO�TXDO�V·DSURYD�HO�7H[W�5HIyV�GH�OD�/OHL�PXQLFLSDO�L�
UqJLP�ORFDO�GH�&DWDOXQ\D�L�IDFXOWDW�SHU�O·DFRUG�DGRSWDW�SHU�OD�-XQWD�GH�*RYHUQ�/RFDO�HQ�
sessió de data 5 de maç del 2021 i assistit per la senyora Carmen Alonso Higuera, 
Secretaria GenerDO�G·DTXHVW�$MXQWDPHQW��DOV�HIHFWHV�GH�IH�S~EOLFD�SUHYLVWRV�SHU�O·DUWLFOH�
����GHO�5HLDO�'HFUHW�����������GH����GH�PDUo��TXH�GyQD�IH�GH�O·DFWH� 
 

EXPOSEN 
 
PRIMER. 4XH�VHJRQV�HO�GHFUHW�����������GH���G·RFWXEUH��GH�UHJXODFLy�GHOV�&RQVHOOV�
Esportius, el Consell (VSRUWLX� GHO� %DL[� /OREUHJDW� �D� SDUWLU� G·DUD� &(%//2%�� pV� XQD�
HQWLWDW� SULYDGD� VHQVH� DIDQ\� GH� OXFUH� DPE� SHUVRQDOLWDW� MXUtGLFD� L� FDSDFLWDW� G·REUDU��
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 RUJDQLW]DFLy�GH� O·DFWLYLWDW� ItVLFD� L�HVSRUWLYD�GLQV�GHO�VHX�jPELW� WHUULWRULDO� L�
DPE�DTXHVWD�ILQDOLWDW�Wp��HQWUH�G·DOWUHV��HOV�VHJ�HQWV�REMHFWLXV� 
 

- &RRUGLQDU� L�� VL� V·HVFDX�� RUJDQLW]DU� OHV� DFWLYLWDWV� HVSRUWLYHV� HQ� HGDW� HVFRODU�
GLQV�GH�O·jPELW�WHUULWRULDO�GHO Baix Llobregat. 

 
- &ROăODERUDU� HQ� O·RUJDQLW]DFLy� GHOV� -RFV� (VSRUWLXV� GH� &DWDOXQ\D� HQ� HGDW�

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 esportivHV�GH�OD�FRPDUFD��HQ�O·DFWLYLWDW�
HVSRUWLYD�D�FjUUHF�VHX�L��VL�V·HVFDX��FROăODERUDU�HQ�OD�VHYD�H[HFXFLy�� 
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- &ROăODERUDU�DPE�O·(VFROD�&DWDODQD�GH�O·(VSRUW�L�DOWUHV�RUJDQLVPHV�FRPSHWHQWV�
HQ� O·RUJDQLW]DFLy�GH�FXUVRV�GH� IRUPDFLy� L�SHUIHFFLRQDPHQW��DPE�O·REMHFWH�de 
cercar i millorar la qualitat del personal tècnic esportiu que es dedica a 
O·(VSRUW� 

 
- &ROăODERUDU�DPE�OHV�DGPLQLVWUDFLRQV�L�OHV�HQWLWDWV�WLWXODUV�SHU�WDO�G·LPSXOVDU�

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 
FRPSHWHQWV��G·DFRUG�DPE�HOV� FRQYHQLV�TXH�SXJXLQ�HVtablir-se; així com les 
DFWLYLWDWV� GLQV� GH� O·jPELW� HVFRODU� UHODFLRQDGHV� DPE� OD� IRUPDFLy� L� JXjUGLD� L�
custòdia dels escolars.  

 
- *HVWLRQDU� OHV� DFWLYLWDWV� HVSRUWLYHV�� G·RFL�� GH� OOHXUH� L� GH� IRUPDFLy� TXH� VH·QV�

puguin encomanar, així com tots els serveis complementaris, siguin 
obligatoris per el desenvolupament de les activitats, o no ho siguin, per tal 
G·DFRQVHJXLU�OD�Pj[LPD�TXDOLWDW�L�VHJXUHWDW�HQ�O·RUJDQLW]DFLy�GH�OHV�PDWHL[HV� 

 
TERCER. 4XH�HO�&(%//2%�L� O·$MXQWDPHQW�GH�&RUQHOOj�WHQHQ� OD�YROXQWDW�GH�WUHEDOODU�
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��4XH�pV�YROXQWDW�GH�O·$MXQWDPHQW�GH�&RUQHOOj��SURPRXUH�L�IRPHQWDU�O·DFWLYLWDW�
física i O·(VSRUW�� HQ� HVSHFLDO� O·jUHD� HVFRODU�� L� IRPHQWDU� OHV� DFWLYLWDWV� ItVLTXHV� GH� FDLUH�
extraescolar i recreatives. Cooperar amb altres ens públics o privats per al 
FRPSOLPHQWV� GH� OHV� ILQDOLWDWV� DVVHQ\DODGHV� D� OD� /OHL� GH� O·(VSRUW� ² capítol 2 Des 
O·$GPLQLVWUDFLy local art.39 del Decret legislatiu 1/2000. De 31 juliol.  
 
CINQUÈ. 4XH� O·$MXQWDPHQW� GH� &RUQHOOj� GH� /OREUHJDW� YRO� IHU� FRPSDWLEOH� OD� SUjFWLFD�
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. 4XH�O·$MXQWDPHQW�GH�&RUQHOOj�Wp�LQWHUqV�HQ�FROăODERUDU�DPE�HO�&RQVHOO�(VSRUWLX�
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 ² -XJD�9HUG�3OD\�L�TXH�HOV�LQIDQWV�GH�&RUQHOOj�GLVSRVLQ�G·XQD�RIHUWD�
esportiva ² educativa de qualitat, diversa i adaptada a les necessitats.  
 
SETÈ. 4XH� O·$MXQWDPHQW� de Cornellà i el Consell Esportiu del Baix Llobregat 
WUHEDOODUDQ�FRQMXQWDPHQW�SHU�IRPHQWDU�O·HVSRUW�H[WUDHVFRODU�D�WUDYpV�GHO�SURJUDPD�´3OD�
&DWDOj� GH� O·(VSRUW� D� O·(VFRODµ� GH� OD� 6HFUHWDULD�*HQHUDO� GH� O·(VSRUW� L� HO� 'HSDUWDPHQW�
G·(GXFDFLy�GH�OD�*HQHUDOLWDW�GH Catalunya. 
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Per tot això, es proposen signar el present acord, amb el desig de regular la relació 
HQWUH�O·$MXQWDPHQW�GH�&RUQHOOj�GH�/OREUHJDW�L�HO�&RQVHOO�(VSRUWLX�GHO�%DL[�/OREUHJDW��HQ�
base als següents pactes. 

 
ACORDEN 

 
PRIMER. Objecte del conveni: RegXODU� OD� FROăODERUDFLy� HQWUH� O·$MXQWDPHQW� GH�
&RUQHOOj� L� HO� &RQVHOO� (VSRUWLX� GHO� %DL[� /OREUHJDW� SHO� IRPHQW� GH� O·(VSRUW� HQ� (GDW�
Escolar. 
 
SEGON. Cooperar en la generació i inserció de O·HVSRUW��HVSRUW�GH�FRPSHWLFLy��HVSRUW�GH�
lleure, esport al medi natural, esport i salut) utilitzant les noves tecnologies i 
mancomunar els seus serveis esportius amb els següents objectius: 
 

- 0LOORUDU� OD� VDOXW� L� TXDOLWDW� GH� YLGD� GH� OD� SREODFLy� D� SDUWLU� G·XQD� FRUUHFWD�
pràctica esportiva. 
 

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

 
- )RPHQWDU� O·~V� GH� OHV� QRYHV� WHFQRORJLHV� FRP� D� HLQHV� SHU� D� OD�PLOORUD� GH� OD�

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. 

 
- 'RQDU� D� FRQqL[HU� L� SURPRFLRQDU� O·~V� GHOV� HVSDLV� HVSRUWLXV�� LQVWDOăODFLRQV��

[DU[HV� G·LWLQHUDULV� QDWXUDOV�� HVSDLV� GH� SUjFWLFD� DO� PHGL� QDWXUDO�� HWF���
YHUWHEUDQW�XQ�FHQV�G·HVSDLV�LWLQeraris naturals òptims. 

 
- 5HIRUoDU�HOV�YDORUV�HGXFDWLXV�GH�O·HVSRUW�GXUDQW�OD�SUjFWLFD�WUDGLFLRQDO��´-XJD�

9HUG�3OD\µ��L�HQ�OD�SUjFWLFD�OOLXUH  (respecte pel medi ambient). 
 
 
TERCER. &ROăODERUDU�HQ�O·RUJDQLW]DFLy�L�GHVHQYROXSDPHQW�GH�OHV�DFWLYDWV�GHOV�GLIHUHnts 
FHQWUHV� GHO� 3OD� &DWDOj� GH� O·(VSRUW� D� O·(VFROD� L� � IDFLOLWDU� PRQLWRUDWJH� GH� WLWXODW�� DOV�
FHQWUHV�TXH�KR�VROăOLFLWLQ��$�PpV�G·RIHULU�DVVHVVRUDPHQW�GHO�3&((�L�GH�OD�UHDOLW]DFLy�GH�
OD�MXVWLILFDFLy�G·DMXWV�DOV�OHV�FRRUGLQDGRUV�HV�TXH�KR�QHFHVVLWLQ�� 
 
QUART.  3HO�TXH�ID�D�OHV�GDGHV�GH�FDUjFWHU�SHUVRQDO��O·HQFDUUHJDW��HO�&RQVHOO�(VSRUWLX�
GHO�%DL[�/OREUHJDW��GHFODUD�WHQLU�O·DXWRULW]DFLy�H[SUHVVD�GHO�UHVSRQVDEOH�GH�OHV�GDGHV�GH�
FDUjFWHU�SHUVRQDO�SHU�D�TXH� OHV�FHGHL[L�D� O·$MXQWDPHQW�GH�&RUQHOOj��~QLFDPHQW�SHU�D�
que dugui a terme els tractaments relacionats amb la participació de les persones 
interessades en les activitats esportives organitzades pel Consell. 

tsecretaria
Texto escrito a máquina
01-005/2021



 
 
 
 
 

 

/·$MXQWDPHQW� HV� FRPSURPHW� D� FRPSOLU� DPE� OHV� REOLJDFLRQV� OHJDOV� HQ� PDWqULD� GH�
protecció de dades de caràcter personal i a posar tots els mitjans necessaris per a que 
aquestes no siguin accessibles a persones sense permís.  
 
/·$MXQWDPHQW�VHUj�UHVSRQVDEOH�GH�O·~V�TXH�G·DTXHVWHV�GDGHV�HQ�IDFL�HO�VHX�SHUVRQDO�R�
contractats externs. 
 
 
CINQUÈ. Realitzar cursos formatius en el municipi de Cornellà per els diferents 
DJHQWV��HQWLWDWV��WqFQLFV�HV��WXWRUV�HV�GH�MRF��GRFHQWV�G·HGXFDFLy�ItVLFD�L�DOWUHV� 
 
SISÈ. /·$MXQWDPHQW� IRPHQWDUj� OHV� SURPRFLRQV� HVSRUWLYHV� L� WUREDGHV� HQ�KRUDUL� OHFWLX�
que organitzarà del CEBLLOB pels centres educatius.  
 
SETÈ.  /·$MXQWDPHQW�GH�&RUQHOOj�LQWHQWDUj�IDFLOLWDU�O·~V�GHOV�HTXLSDPHQWV�HVSRUWLXV�L�
espais al aire lliure de la ciutat, per a les activitats esportives o formatives 
organitzades pel Consell Esportiu del Baix Llobregat.  
 
VUITÈ. /·$MXQWDPHQW�GH�&RUQHOOj�LPSXOVDUj�L�FRRUGLQDUj�O·(VFROD�(VSRUWLYD�6RFLDO��(O�
&RQVHOO�(VSRUWLX�VHUj�O·HQFDUUHJDW�GH�JHVWLRQDU�OHV�LQVFULSFLRQV�G·DTXHVWD�(VFROD�� 
 
NOVÈ. /·DMXQWDPHQW� GH� &RUQHOOj� GH� /OREUHJDW� L� HO� &HEOORE� RUJDQLW]DUDQ� GH� IRUPD�
conjunta la competició de Jocs Esportius Escolars. En aquest cas es determina: 
 
A) 5HVSRQVDELOLWDWV� GH� FDGD� DJHQW� HQ� O·RUJDQLW]DFLy� GHO� SURJUDPD� GH� -RFV�(VSRUWLXV�

Escolars: 
 
- Per part del CEBLLOB:  

 
o Programació i execució dels calendaris de competicions i activitats del programa 

a nivell local i comarcal. 
o La coordinació i realització de els jornades esportives comarcals dels esports 

individuals que corresponguin a Cornellà de Llobregat. 
o Gestió de les assegurances dels participants, àrbitres i organitzadors. 
o Gestió, formació i pagament de O·DUELWUDWJH�GH�OD�FRPSHWLFLy� 

 
- Per part del Ajuntament de Cornellà de Llobregat: 

 
o Gestió dels equipaments esportius municipals quan la competició es realitzi a 

Cornellà de Llobregat. 
o Gestió de les inscripcions amb les entitats esportives de Cornellà. 

 
B) /·Ajuntament de Cornellà de Llobregat farà una aportació econòmica al Consell 
Esportiu del Baix Llobregat per a assumir part de la despesa del programa de Jocs 
Esportius Escolars per un import màxim de 28.000 euros per temporada, amb 
aplicació a la partida pressupostària 0663.3410A.4800000 i FRQGLFLRQDW�D�O·H[LVWqQFLD�
de crèdit adequat i suficient pels exercicis 2022, 2023 i 2024. Aquests pagaments 
V·KDXUDQ�G·HIHFWXDU�VHJRQV�OHV�GDGHV�TXH�V·LQGLTXHQ�D�FRQWLQXDFLy� 
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o El 60% - 16.800 euros en el mes Febrer de la temporada en curs.  
o (O� UHVWDQW� GH� O·LPSRUW� HFRQzPLF� ILQV� DUULEDU� D� XQ�Pj[LP� GH� ������� HXURV� HV�

realitzarà en el mes de Juliol. Aquesta quantitat es determinarà segons els 
UHVWDQW� HFRQzPLF� SHQGHQW� GH� SDJDU� SURYLQHQW� GHO� Q~PHUR� G·DUELWUDWJHV� L�
despeses totals de la temporada i  després del lliurament de la següent 
documentació, un cop revisada per la comissió de seguiment i aprovats per 
aquesta el balanç i tancament econòmic de cada temporada:  
 

o Memòria esportiva, social i econòmica de la temporada en Cornellà de 
Llobregat. 

o Fitxa avaluativa del projecte de Jocs Esportius Escolars en Cornellà de 
Llobregat. 

o Balanç i tancament econòmic de la temporada en Cornellà de Llobregat.  
 

/D� SUHYLVLy�Pj[LPD� GH�SDUWLWV� G·DUELWUDWJH� TXH� HV� SRGHQ� DVVXPLU� VHJRQV� DTXHVW�
conveni son: 

 
- 3DUWLWV� G·DUELWUDWJH� GH� EjVTXHW�� KDQGERO�� KRTXHL�� IXWERO� ��� IXWERO� VDOD� L�������

voleibol: 540 partits. 
- Jutges jornades individuals: 20 Jutges per temporada. 
 

Aquesta previsió es detallarà en les 3 finestres de realització de calendaris per 
temporada (setembre, Octubre i Desembre) i al Juny es realitzarà el detall final per 
temporada dels arbitratges realitzats per fer definir el import definitiu del conveni 
per temporada. 

 
o Determinació temporalitat segons temporada: 

 
¾ Temp. 2021/2022: Febrer del ������������½��-XOLRO�GHO�������FRP�D�Pj[LP�

������½� 
¾ 7HPS�������������)HEUHU�GHO�������������½��-XOLRO�GHO�������FRP�D��Pj[LP�

������½� 
¾ 7HPS�������������)HEUHU�GHO�������������½��-XOLRO�GHO�������FRP�D��Pj[LP�

������½� 
 
El Consell Esportiu del Baix Llobregat assumirà una despesa prevista de 40.295,09 
euros en concepte de  GHVSHVHV� GH� SHUVRQDO� G·RUJDQLW]DFLy� GH� OD� OOLJD� HVFRODU��
assegurances i activitats específiques del programa Jocs Escolars. 
 
(Q�UHODFLy�D�DTXHVWD�SDUW�HFRQzPLFD��V·DGMXQWD�FRP�DQQH[�,�HO�GHWall dels costos de les 
DFWLYLWDWV�FRQYHQLDGHV�L�TXH�IRUPD�SDUW�LQWHJUDQW�G·DTXHVW�FRQYHQL� 
 
DESÈ. (V�FUHDUj�XQD�FRPLVVLy�PL[WD�GH�VHJXLPHQW�G·DTXHVW�FRQYHQL�DPE�OD� ILQDOLWDW�
G·DFRQVHJXLU�XQD�FROăODERUDFLy�PpV�IOXwGD�L�HVWUHWD�TXH�GRQL�FRPSOLPHQW�DOV�LQWHUHssos 
G·DPEGXHV�SDUWV��TXH�pV�UHXQLUj�XQ�FRS�D�O·LQLFL�GH�FDGD�FXUV�L�XQ�DOWUH�DO�ILQDOLW]DU��$�
PpV�� pV� IDUj� XQD� UHXQLy� PHQVXDO� HQWUH� HOV�OHV� WqFQLFV�HV� UHVSRQVDEOHV� G·DTXHVWV�
programes de les dues parts, per tal de complir tots els objectius plantejats i acordats. 
$TXHVWD�FRPLVVLy�V·HQFDUUHJDUj�GHO�VHJXLPHQW�L�OD�UHYLVLy�GH�O·H[HFXFLy�HFRQzPLFD�GHO�
FRQYHQL�GH�FDGD�WHPSRUDGD�L�GH�O·DSURYDFLy�GHO�VHX�EDODQo�HFRQzPLF� 
 
ONZÈ. (Q�FDV�G·LQFRPSOLPHQW�G·DOJXQV�DFRUGV�DVVXPLWV�SHU�DOJXQD�GH�OHV�GXHV�SDUWV�
signants, es notificarà via requeriment a la part que incompleixi amb un termini de 10 
GLHV� SHU� UHVSRQGUH� D� DTXHVW�� 6L� XQ� FRS� WUDQVFRUUHJXW� O·HVPHQWDW� WHUPLQL� SHUVLVWtV�
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O·LQFRPSOLPHQW�� HV� QRWLILFDUj� D� OD� SDUW� LQFRPSOLGRUD� L� HV� FRPHQoDUj� HO� WUjPLW� SHU�
suspendre el conveni acordat. 
 
DOTZÈ: El present conveni serà vigent des 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 
$OFDOGH�GH�O·$MXQWDPHQW�GH�&RUQHOOj�GH 

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 
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ANNEX I 
 
´(1�$%(/�52-2�3,7$��&$3�'(�/·5($�'(�*(67,Ð�'·(632576�'(�/·$-817$0(17�
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.  
 
ASSUMPTE: 
 
(VWXGL� GH� FRVWRV� HQ� UHIHUqQFLD� DO� FRQYHQL� GH� FROăODERUDFLy� HQWUH� O·DMXQWDPHQW� GH�
Cornellà de Llobregat i el Consell Esportiu del Baix Llobregat, sol·licitat pel 
departament de fiscalització al informe 2020/1374/40. 
 
INFORMO: 
 
9LVW� TXH� VHJRQV� HO� GHFUHW� ���������� GH� �� G·RFWXEUH�� GH� UHJXODFLy� GHOV� &RQVHOOV�
(VSRUWLXV�� HO� &RQVHOO� (VSRUWLX� GHO� %DL[� /OREUHJDW� �D� SDUWLU� G·DUD� &(%//2%�� pV� XQD�
entitat priYDGD� VHQVH� DIDQ\� GH� OXFUH� DPE� SHUVRQDOLWDW� MXUtGLFD� L� FDSDFLWDW� G·REUDU��
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. 
 
9LVW� TXH� HO� 'HFUHW� ���������� GH� �� G·RFWXEUH� GH� ������ RQ�� HQ� HO� VHX� DUWLFOH� �� L� ��
marquen les competències i funcions dels consells esportius de Catalunya. 
ConcretamenW��OD�FRPSHWqQFLD�GH�O·HVSRUW�HQ�HGDW�HVFRODU��RQ�V·LQFORX�HO�SURJUDPD�GH�
Jocs Escolars de Catalunya. 
 
9LVW�TXH�pV�YROXQWDW�GH�O·$MXQWDPHQW�GH�&RUQHOOj��SURPRXUH�L�IRPHQWDU�O·DFWLYLWDW�ItVLFD�
L� O·(VSRUW�� HQ� HVSHFLDO� O·jUHD� HVFRODU�� L� IRPHQWDU� OHV� DFWLYLWDWs físiques de caire 
H[WUDHVFRODU� L�UHFUHDWLYHV�WDO� L�FRP�HV�FRQFUHWD�HQ�HO�5HJODPHQW�5HJXODGRU�G·(VSRUWV��
Es per això que es necessari cooperar amb altres ens públics o privats per al 
FRPSOLPHQWV� GH� OHV� ILQDOLWDWV� DVVHQ\DODGHV� D� OD� /OHL� GH� O·(VSRUW� ² capítol 2 Des 
O·$GPLQLVWUDFLy�ORFDO�DUW����GHO�'HFUHW�OHJLVODWLX���������'H����MXOLRO�� 
 
9LVW�TXH�O·$MXQWDPHQW�GH�&RUQHOOj�Wp�LQWHUqV�HQ�FROăODERUDU�DPE�HO�&RQVHOO�(VSRUWLX�GHO�
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 ² -XJD�9HUG�3OD\�L�TXH�HOV�LQIDQWV�GH�&RUQHOOj�GLVSRVLQ�G·XQD�RIHUWD�HVSRUWLYD�
² educativa de qualitat, diversa i adaptada a les necessitats.  
 
Vist que el depDUWDPHQW�G·HVSRUWV�GH�O·DMXQWDPHQW�GH�&RUQHOOj�QR�GLVSRVD�GH�SHUVRQDO�
necessari per poder realitzar aquestes tasques durant les jornades de Jocs Escolars es 
YDORUD�QHFHVVDUL�OD�UHDOLW]DFLy�G·DTXHVW�FRQYHQL� 
 
Vist que el municipi de Cornellà està dintre de la comarca del Baix Llobregat i està 
DGVFULW�DO�FRQVHOO�G·DTXHVWD�FRPDUFD��TXH�pV�HO�TXH�RUJDQLW]D�OD�FRPSHWLFLy�FRPDUFDO��
(Q� DTXHVWD� FRPSHWLFLy�� OD� JHVWLy� GH� O·DUELWUDWJH� L� OD� ILJXUD� GH� O·jUELWUH� �DQRPHQDGD�
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concretament en les normatives de Jocs Escolars com a Dinamitzador de Joc/Tutor de 
Joc) es responsabilitat de cada municipi en els partits com a locals dels seus equips. 
 
9LVW�TXH�HO�GHSDUWDPHQW�GH�ILVFDOLW]DFLy�GH�O·$MXQWDPHQW�GH�&RUQHOOj�VROăOLFLWD��D�WUDYpV�
GH� O·LQIRUPH� �������������� XQ� HVWXGL� GH� FRVtos del conveni de col·laboració entre 
O·$MXQWDPHQW� GH� &RUQHOOj� L� HO� &RQVHOO� (VSRUWLX� GHO� %DL[� /OREUHJDW� SHO� IRPHQW� GH�
O·DFWLYLWDW�ItVLFD�HQ�HGDW�HVFRODU�SHU�D�OD�WHPSRUDGD�����-2022. 
 
Vist que les comptes anuals auditades del CEBLLOB son públiques i es poden 
FRQVXOWDU� D� WUDYpV� GH� O·HQOODo� http://cebllob.org/wp-
content/uploads/2020/01/Comptes-anuals-2018-2019.pdf 
Vist que la necessitat de presentar un estudi de costos determinant les despeses que 
DVVXPHL[� O·$MXQWDPHQW� GH� &RUQHOOj� GH� /OREUHJDW� L� OHV� TXH� DVVXPHL[� HO� &(%//2%��
presentem el següent detall: 
 
Previsió de les despeses totals dels Jocs Esportius Escolars a Cornellà de 
Llobregat������������½ 
 

o ESTUDI DE COSTOS 
o $�� 'HVSHVHV� DVVXPLGHV� SHU� O·$MXQWDPHQW� GH� &RUQHOOj� GH� /OREUHJDW��

3UHYLVLy�Pj[�����������½���'LVSRQLEOH��������½� 
o B) Despeses assumides pel Consell Esportiu del Baix Llobregat: Previsió 

����������½ 
 

a) DESGLOSSAMENT DE LES DESPE6(6�$6680,'(6�3(5�/·$-817$0(17�'(�
CORNELLÀ: ������½� 

 
1.- Previsió cost màxim G·DUELWUDWJH�per temporada:  ����������½� 
 
1.1.- Definició: Cost que representa aquelles persones que fan el arbitratge dels partits 
G·HVSRUWV� FROăOHFWLXV� GH� -RFV� (VFRODUV�� $TXHW son, per una part els tutor/a de joc 
SULQFLSDOV��ILJXUD�TXH�ID�OD�IXQFLy�G·jUELWUH�SULQFLSDO�D�SLVWD�FDPS��L�SHU�XQD�DOWUH�SDUW��
el segon tutor/a de joc (figura que fa la funció de jutge de taula). El pagament 
G·DTXHVWV� WXWRUV� HV� UHDOLW]D� DPE� OD� IRUPXOD� Ge factura professional aplicant el IRPF 
corresponent, degut a les característiques de les seves funcions, variabilitat del volum 
GH�SDUWLWV�L�HYHQWXDOLWDW�G·DTXHVWV� 
 
1.2.- Previsió màxima de partits per temporada que es poden portar a terme amb el 
pressupost:  540 partits. 
- Previsió màx. de partits de bàsquet, handbol, hoquei, futbol 7, futbol sala: 500 
��������½� 

o 3UHX�WRWDO�SHU�SDUWLW�EjVTXHW��KDQGERO��KRTXHL��IXWERO����IXWERO�VDOD��������½ 
 

- 3UHYLVLy�Pj[LPD�GH�SDUWLWV�GH�YROHLERO�������������½� 
o Preu peU�SDUWLW�YROHLERO��������½ 

 
1.3.- Definició de preu de les diferents figures participants en els partits: 

http://cebllob.org/wp-content/uploads/2020/01/Comptes-anuals-2018-2019.pdf
http://cebllob.org/wp-content/uploads/2020/01/Comptes-anuals-2018-2019.pdf
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o Tut@r de Joc bàsquet, handbol, hoquei, futbol 7, futbol sala/ Jutge jornada 
individual ² ������½ 

o ������½�3UHX�EUXW 
� ���½�3UHX�QHW 
� 15% IRPF 

o �����½�GHVSHsa procediment pagament.  
 

o Tut@r de Joc voleibol ² ������½ 
o ������½�3UHX�EUXW 

� ���½�3UHX�QHW 
� 15% IRPF 

o �����½�GHVSHVD�SURFHGLPHQW�SDJDPHQW�  
 

o Segon Tut@r de Joc (taula) ² ������½ 
o �����½�3UHX�EUXW 

� ��½�3UHX�QHW 
� 15% IRPF 

o �����½�GHVSHVD�SURFHGLPHQW�SDJDPHQW�  
 
La suma del cost del tutor del partit segons modalitat + el cost del segon tutor de joc 
completen el cost per partit. 
 
2.- Previsió cost màxim G·DUELWUDWJH�GH�-RUQDGHV�G·HVSRUWV�LQGLYLGXDOV: �������½ 
 
2.1.- Definició: Cost que representa aquelles persones que realitzen els 
$UELWUDWJHV�MXWJHV� GH� OHV� MRUQDGHV� G·HVSRUWV� LQGLYLGXDOV� UHDOLW]DGHV� GXUDQW� OD�
temporada. 
 
2.2.- Previsió màxima de Jutges: 20 jutges per temporada. 
 
2.3.- Definició del preu: 
 

o 3UHX�SHU�MXWJH�K��������½�K 
o ������½�3UHX�EUXW 

� ���½�3UHX�QHW 
� 15% IRPF 

o �����½�GHVSHVD�SURFHGLPHQW�SDJDPHQW�  
o 3 hores 
o 3UHX�SHU�MRUQDGD��������½�K����KRUHV� �������½�SHU�MRUQDGD�L�MXWJH� 
o ������½�[����MXWJHV� ��������½ 

 
3.- Previsió cost màxim de 6XSRUW�D�O·$UELWUDWJH per temporada: ����������½ 
 
3.1.- Definició: Són els 3 Tutors de Joc que fan el suport de la jornada els dissabtes al 
matí en les diferents instal·lacions que engloben els partits de Jocs Escolars de la 
ciutat i 1 Tutor de Joc que coordina a tots els Tutors de Joc de les jornades durant el 
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dissabte al matí, tal i com indica la normativa tècnica de competició dels Jocs 
(VFRODUV��(O�SDJDPHQW�G·DTXHVWV�WXWRUV�GH�MRF�HV�UHDOLW]D�D�WUDYpV�GH�XQD�FRQWUDFWDFLy�
GHJXW�D�OD�VHYD�IXQFLy��HVWDELOLWDW�L�YROXP�G·KRUHV�TXH�UHDOLW]HQ�PHQVXDOPHQW� 
 
3.2.- Definició del preu: 
 
Contractació a través del CEBLLOB. 
 

o ��WXWRU�GH�MRF�D���KRUHV�VHWPDQDOV�GXUDQW���PHVRV� ����������½ 
o ����½�PHV 

o ��WXWRUV�GH�MRF�D���KRUHV�VHWPDQDOV�GXUDQW���PHVRV� ����������½ 
o �������½�PHV 

  
b) DESGLOSSAMENT DE LES DESPESES ASSUMIDES PEL CONSELL 

ESPORTIU DEL BAIX //2%5(*$7������������½ 
 
1.1.- Definició: Despeses assumides pel Consell Esportiu del Baix Llobregat en 
UHIHUqQFLD�DO�SURJUDPD�GH�-RFV�(VFRODUV�D�&RUQHOOj�GH�/OREUHJDW��$O�UHDOLW]DU�O·DFWLYLWDW�
en conjunt amb la resta de municipis del Baix Llobregat, les despeses son conjuntes 
entre tots els municipis i, per realitzar la diferenciació del que assumeix el Cebllob 
corresponent a Cornellà de Llobregat, es realitza una previsió de despesa en base a la 
memòria econòmica de la temporada 18-19 (http://cebllob.org/wp-
content/uploads/2019/07/Mem%C3%B2ria-curs-2018-19-2.pdf) (la darrera 
temporada sense afectació COVID) i calculant que Cornellà de Llobregat suposa un 
9,45% de la participació del Jocs Escolars del Baix Llobregat. Informació econòmica 
(auditories) disponibles a http://cebllob.org/wp-content/uploads/2020/01/Comptes-
anuals-2018-2019.pdf  
 
1.2.- Desglossament de les despeses i part computada a Cornellà de Llobregat: 
 

CONCEPTE REAL 

CORRESPONENT 
A CORNELLÀ 
(9,45%) 

Personal Jocs Escolars (Bruto + Seg. Social)  107.517,83 ½�    ����������½� 

Personal Suport als municipis i altres activitats 
(Bruto + Seg. Social) 

   ����������½�      ���������½� 

Tramitacions assegurances JJEE i PCEE    ����������½�      ���������½� 
Activitats Jocs Escolars  �����������½�    ����������½� 
TOTAL    ����������½ 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat, ambdues parts signen i ratifiquen el 
present document.µ 
 
Cornellà de Llobregat, a la data i signatures electròniques que figuren en el present 
document. 

http://cebllob.org/wp-content/uploads/2019/07/Mem%C3%B2ria-curs-2018-19-2.pdf
http://cebllob.org/wp-content/uploads/2019/07/Mem%C3%B2ria-curs-2018-19-2.pdf
http://cebllob.org/wp-content/uploads/2020/01/Comptes-anuals-2018-2019.pdf
http://cebllob.org/wp-content/uploads/2020/01/Comptes-anuals-2018-2019.pdf
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