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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX 
LLOBREGAT I L'AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT PER A LA 
PROMOCIO DE L'ESPORT ESCOLAR  I EL DESENVOLUPAMENT DELS JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS A SANT BOI DE LLOBREGAT. 
ANY 2022 
 
 
D’una banda la Sra. Maria Antonia Barragán Prieto, Regidora de l’Àmbit d’Esports de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons decret d’alcaldia número AALB190032, 
de 3 de juliol 2019 i assistida per Ramón López Heredia, secretari general accidental 
de la corporació. 
 
D’altra part, la Sra. Montserrat Zamora Angulo, amb DNI número 44181582P, 
vicepresidenta del Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb NIF G-58014838 
domiciliat al Parc de la Torreblanca, a la Carretera Nacional 340 de Sant Feliu de 
Llobregat. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar suficient per al 
present acte en les qualitats i termes en què cadascú actua, i en conseqüència, 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
 
I. L’article 16, punts n1 i 2 del Text únic de la Llei de l’Esport, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, estableix que: 
 
      1.-Els Consells Esportius, com a agrupacions esportives, són entitats privades 
d’interès públic i social, sense afany de lucre, que tenen per objecte el foment, 
l'organització i la promoció de l'activitat esportiva en edat escolar. Els Consells, si 
s'escau, als efectes d'executar la seva política esportiva, poden establir els convenis 
de col·laboració corresponents. 
 
     2.-Els Consells Esportius es creen d'acord amb els criteris de l'organització 
territorial de Catalunya, i en funció de les característiques demogràfiques, esportives i 
geogràfiques del territori, i tenen personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al 
compliment de llurs funcions " 
 
II. 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 
associacions esportives escolars, clubs, altres associacions, centres educatius, 
públics o privats, entitats municipals de gestió esportiva, de la comarca del Baix 
Llobregat. 
 



III. El CEBLLOB organitza les fases locals, comarcals i inter-comarcals del Jocs 
Esportius Escolars (a partir d’ara JJEE) de la comarca del Baix Llobregat. 
 
IV. L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té entre les seves competències promoure  
de forma general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment en 
l'àmbit escolar, i fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives 
segons les directrius de la Generalitat de Catalunya, concretament d’acord amb el text 
únic de la Llei de l' Esport. 
 
V. El CEBLLOB i l’Ajuntament de Sant Boi doncs, tenen un objectiu comú, que és 
oferir una pràctica esportiva de qualitat en les seves diferents vessants formativa, 
educativa, recreativa i competitiva. Es posa èmfasi en que aquesta pràctica, 
bàsicament dirigida a la població en edat escolar, sigui segura, saludable i afavoreixi 
la transmissió de valors. Es pretén treballar de forma vivencial la responsabilitat, el 
respecte, la disciplina, el compromís, la tolerància i el treball en equip. 
 
 
 
MANIFESTEN 
 
 
PRIMER.- L’interès, d’ambdues parts de promoure la pràctica esportiva en edat 
escolar amb criteris de qualitat, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del 
sistema esportiu local i de millorar els hàbits quotidians dels infants santboians. 
 
SEGON.- La necessitat de desenvolupar estratègies per fomentar la pràctica de 
l'esport en edat escolar, posant especial èmfasi, en el caràcter educatiu i la 
transmissió dels valors implícits en la pràctica esportiva. 
 
TERCER.- L'objectiu comú d'ajudar, col·laborar i treballar conjuntament amb les 
entitats i els organismes esportius -Consell Esportiu del Baix Llobregat- per tal de 
difondre i promoure  la pràctica de les diferents modalitats esportives, entre els infants 
i la joventut santboiana, d'acord amb el conjunt de valors educatius implícits en 
l'esport. 
 
QUART.- L’interès d'ambdues parts de portar a terme el programa de Jocs Esportius 
Escolars a nivell de Sant Boi de Llobregat, vetllant per les bones pràctiques, 
l'esportivitat i el fair-play, tant en els terrenys de joc com a les graderies. 
 
CINQUÈ.- La co-responsabilitat del Consell Esportiu del Baix Llobregat en impulsar la 
promoció de l'esport en edat escolar, mitjançant la col·laboració amb el Departament 
d'Esports en la posta en marxa les jornades multiesportives vinculades als plans de 
promoció de l'esport a l'escola . 
 
SISÈ.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de data 20 
de setembre de 2022  va aprovar el present conveni. 
 
 
 
ACORDEN 
 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat farà una aportació econòmica al 
Consell Esportiu del Baix Llobregat de 38.000,00! per a desenvolupar el programa de 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS, i algunes accions de promoció de l’esport a l’ escola. 



 
 
SEGON.- L’import de l’esmentada aportació econòmica és de 38.000,00! (TRENTA-
VUIT-MIL EUROS) i anirà a càrrec de la partida “Aportació Consell Esportiu Baix 
Llobregat 079 34100 46500” del pressupost de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  
per l’exercici 2022 
 
TERCER.- Aquest pagament es realitzarà de la següent  manera:  
 
   19.000,00 !  a la signatura del conveni .  
   19.000,00 ! previ lliurament de la documentació justificativa i informe tècnic 
favorable 
  
QUART.- El Consell Esportiu del Baix Llobregat  desenvoluparà, programarà i 
executarà el programa de competicions de caire educatiu dels Jocs Esportius 
Escolars, a nivell local .Tanmateix  també seran funcions a desenvolupar pel Consell: 
 
                 a.- La programació i execució dels calendaris de competicions i activitats 

del programa de Jocs Esportius Escolars a nivell local, i supralocal, si 
s'escau. 

 
                 b.- La organització d'una campanya de promoció del JJEE a nivell de                  

centres educatius i clubs esportius per a augmentar els nombre d'equips 
participants . 

 
                  c.- La coordinació i realització de les jornades esportives comarcals dels 

esports individuals que corresponguin a Sant Boi de Llobregat, rítmica i 
atletisme per aquest any 2022 

 
                 d.- La formació dels àrbitres i col·laboradors de les activitats i actes 

esportius vinculats amb els JJEE i programes esportius d' estiu. 
 
                 e.- L'organització dels actes de cloenda i lliurament de trofeus als millors 

equips/esportistes classificats en els Jocs Esportius Escolars i/o pel 
sistema de classificació en valors, si s'escau. 

 
                  f.- La col·laboració en les cloendes dels plans de promoció de l'esport a 

l'escola, així com la organització de les jornades multiesportives, 
vinculades als Plans de Promoció de l’Esport a l’Escola. Aquestes activitats 
esportives tenen com objectiu nodrir els Jocs Esportius Escolars. 

 
 
CINQUÈ.- El Consell Esportiu del Baix Llobregat  garantirà el compliment de les 
obligacions legals en matèria d’aprovació i liquidació dels comptes anuals i lliurarà un 
informe de les liquidacions a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
SISÈ.- El Consell Esportiu del Baix Llobregat  presentarà, com a termini màxim fins 
a 13 de gener de 2023 una memòria anual que contingui la següent informació: 
 
 1.- Memòria esportiva, social i econòmica de la temporada 2021/2022, 
 incorporant l’informe sobre el nivell de compliment del desenvolupament 
 presentat per l’entitat. 
 



 2.- Fitxes avaluatives dels diferents projectes i/o actes esportius organitzats 
 durant l'any 2022 
 
 3.- Balanç i tancament econòmic exercici 2022 
 
SETÈ.- El Consell Esportiu del Baix Llobregat , farà constar a tota la documentació 
i propaganda pública de l’entitat, -en aquells programes que es desenvolupen a Sant 
Boi de Llobregat- l’escut  de l’Ajuntament  i la llegenda “amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Boi” . 
 
 
VUITÈ.- El Consell Esportiu del Baix Llobregat  imprimirà en els documents per 
l'Ajuntament i elements publicitaris dels Jocs Esportius Escolars de Sant Boi de 
Llobregat, la identitat corporativa municipal vigent. 
 
 
NOVÈ.- La durada d’aquest conveni  fins desembre 2022. 
 
 
DESÈ.- El Consell Esportiu del Baix Llobregat  col·laborarà i participarà en les 
activitats, actes i programes de promoció i difusió de l'esport i l'activitat física, 
proposats per L’ Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
 
ONZÈ.- El Consell Esportiu del Baix Llobregat  es compromet a participar 
activament en el projecte "Esport Inclusiu", amb l'objectiu de treballar per la inclusió de 
persones amb diversitat funcional en les activitats esportives normalitzades i, també, 
per fer realitat els valors socials de l'esport que representa. 
 
 
DOTZÈ.- El Consell Esportiu del Baix Llobregat  es compromet a: 
 
-  Assumir els principis del Codi Ètic de l'Ajuntament de Sant Boi. 
- Assumir els principis recollits a l'Ordenança municipal de civisme i convivència 
ciutadana. 
- Assumir el compromís de dur a terme la recollida selectiva de totes les deixalles que 
es generin en el desenvolupament de les activitats que duu a terme, en compliment 
dels criteris i objectius establerts al PREMET -Programa metropolità de prevenció i 
gestió de recursos i residus municipals 2019/2025-, que concreta les indicacions i 
obligacions de la Directiva Europea en matèria de prevenció i gestió de residus. 
 

TRETZÈ.- El Consell Esportiu del Baix Llobregat  es compromet a complir les 
obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a informació pública i bon govern de Catalunya, entre elles, la de fer públiques i 
comunicar a l'Ajuntament les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració. 

 

CATORZÈ.- EL Consell Esportiu del Baix Llobregat per tal d'assolir un entorn esportiu 
més segur, saludable i lliure de violències masclistes i lgtiofòbiques, una vegada 
elaborat i implementat el protocol per a prevenir, detectar i abordar les violències 
masclistes a l'esport, caldrà fer les següents accions:  

 



A.- Anomenar i formar una persona delegada de protecció, referent del Protocol i 
que en garanteixi  el compliment així com l'anonimat de les persones que en sol·licitin 
l'aplicació, per a garantir el benestar dels i les esportistes del club.  

 
B.- Participar activament en les jornades formatives, tallers i  xerrades sobre la 
prevenció i actuació davant les violències masclistes i lgtiofòbiques a l'esport, 
que l'Ajuntament organitzarà per a tots els col·lectius implicats en els JJEE: equips 
tècnics dels JJEE, equips de coordinació i direcció esportius, esportistes i les seves 
famílies, àrbitres dels Jocs Esportius Escolars 
 
 
QUINZÈ.- Atès que diversos programes i activitats esportives  de l'Entitat comporten 
el treball amb menors, el Consell Esportiu del Baix Llobregat ha d'acreditar que 
compleix amb les mesures establertes a la Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació 
del sistema de protecció a la infància i adolescència. En concret haurà de presentar 
una declaració responsable, en que manifesti disposar del certificat negatiu del 
Registre Central de delinqüents sexuals, de totes les persones professionals o 
voluntàries que tinguin contacte amb menors. En el cas de que s' incorporin noves 
persones caldrà renovar aquesta declaració responsable. 

 

SETZÈ.- En tot allò no previst en el present conveni marc, serà aplicable la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament de la Llei 
38/2003 de 21 de juliol de 2006 i l’Ordenança General de Subvencions aprovada per 
acord del Ple Municipal, el 24 de febrer de 2014. 

 
 
PER L’AJUNTAMENT DE          PER L’ENTITAT 
SANT BOI DE LLOBREGAT 
 
 
 

 
M. Antonia Barragán Prieto    MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
 
 
 

Ramón López Heredia 
En dona fe 

 
 
 
 

Secretari general accidental 




