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2. Resum actuacions fetes l’any 2017

2.1. Inversions a les instal.lacions

Accés a l’Estadi de Futbol

cost total: 
119.923,81 €

Accés al Congost 81.818,37 €
Vorera des del pont 20.574,33 €
Pilones de fusta 1.212,40 €
Adequació aparcament 16.318,71 €



2. Resum actuacions fetes l’any 2017
2.1. Inversions a les instal.lacions

Fase I pista de Volei Platja

cost: 44.749,86 €



2. Resum actuacions fetes l’any 2017
2.1. Inversions a les instal.lacions

Circuït de Ciclisme al Congost

despeses a càrrec de l’entitat
(Escola Ciclisme Manresa)



2. Resum actuacions fetes l’any 2017
2.1. Inversions a les instal.lacions

Tanca i paviment de resina de la 
Pista Exterior del Pujolet

cost: 25.608 €



2. Resum actuacions fetes l’any 2017
2.1. Inversions a les instal.lacions

Redacció del projecte executiu de gespa artificial 
del Camp de Futbol Mion-Puigberenguer

cost: 6.231 €



2. Resum actuacions fetes l’any 2017

2.1. Inversions a les instal.lacions

Refredadora Complex Vell Congost
(Espai Andreu Vivó i sala de Judo)

cost: 63.466,26 €



2. Resum actuacions fetes l’any 2017
2.2 Suport a entitats

Suport econòmic indirecte a les entitats esportives:
Ús gratuït de les instal·lacions esportives assumint 
subministraments i costos d’obertura.

Suport econòmic indirecte als esdevenimets 
esportius:

Infraestructura i material de suport (Trofeus, material de 
suport, tarimes, ... IEM si s’escau).
Logística (Brigada, serveis preventius, operatiu Policia 
Local, ...)
Suport tècnic i assessorament



2. Resum actuacions fetes l’any 2017
2.2. Suport a entitats

3.386 hores d’ús esportiu (pavelló i sales)
import retorn cànon: 66.930 €

retorn cànon 
Ateneu Les Bases

usuaris beneficiaris:

Associació Esportiva la Salle
Bàsquet Ave Maria
Club Rítmica Manresa
Volei 6 Manresa
Programa municipal MES



2. Resum actuacions fetes l’any 2017
2.3 Esdeveniments esportius

Potenciació de la marca de 
ciutat

Generació d’impacte econòmic 
a la ciutat i comarca

Recolzament a accions 
solidaries o socials

Promoció de la pràctica 
d’activitat física i esport.

Promoció d’activitats esportives 
específiques. Potenciació de turisme esportiu 

Suport a 91 esdeveniments esportius
Col·laboració amb 57.760,41 € (Infraestructura i logística)  



2. Resum actuacions fetes l’any 2017
2.3. Esdeveniments esportius
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• Marxa del Pelegrí
• Cros Escolar
• Nit de l’Esportista
• Caminada 125 anys 

Les Bases de 
Manresa

• Pedalada Setmana 
de la Mobilitat

• Trobada Esportiva 
Primària

• 11.226 € 30
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• Campionat Catalunya 
de Billar

• Campionat de 
Catalunya Aleví de 
natació

• Copa Barcelona B de 
patinatge artístic

• 57è Rally 2000 
viratges

• Gran Premi de Marxa 
• Campionat Catalunya 

Escacs
• Copa Catalana de 

Futbol Sala
• ... fins a 30 actes

• 17.013 € 55
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• Transèquia
• Rider 1000
• 10 km Urbans
• Cursa de Sant 

Silvestre
• Cursa de la Dona
• Caminada  Baixada 

de la Llum
• Mundialet de futbol
• Scooterun
• Decabike
• ...fins a 55 actes

• 27.520 €
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3. Previsió actuacions any 2018

Gespa artificial al Camp de Futbol Mion-Puigberenguer

Import actuació:
406.783,19 €



3. Previsió actuacions any 2018

Import actuació: 406.783,19 €

Obra Civil: 202.597,28 €
Moviment de terres 
Sanejament
Xarxa de reg (canonades i dipòsit)
Exteriors perímetre camp (talussos, circulació públic 
perimetral, rampes, escales...)
Equipament esportiu (porteries F11, F7, xarxes parapilotes, 
banquetes, barana,

Rènting: 204.185,91 €
Paviment de gespa artificial (5.990 m2)
Maquinària xarxa de reg
Pèrgola zona de bar i porta accés a escola

Gespa artificial al Camp de Futbol Mion-PuigberenguerGespa artificial al Camp de Futbol Mion-Puigberenguer



3. Previsió actuacions any 2018

Import total del projecte:
79.234,11 €

Camp de Volei Platja



3. Previsió actuacions any 2018

Preu total projecte: 79.234,11

Fase 1. Executada el 2017/2018: 44.749,86 €
Moviment de terres i anivellaments
Paviment de formigó i bancada
Tanca de pals de fusta tornejada encastats a muret (evitar 
accés gossos)
Ancoratges
Clavegueram

Fase 2. Adjudicada i pendent d’execució: 34.484,25 €
Paviment de sorra rentada
Arbrat perimetral
Porta d’accés
2 jocs de pals de voleibol
Escomesa d’aigua

Camp de Volei Platja



3. Previsió actuacions any 2018

Cost de l’obra: 39.265,19 €

Remodelació Serveis Públics Estadi de Futbol del Congost



Cruyff Cour

3. Previsió actuacions any 2018
Pista Poliesportiva d’ús lliure 
Cruyff Court

cost de l’obra a càrrec de la 
Fundació Johan Cruyff: 
160.394,16 €



3. Previsió actuacions any 2018

Cruyff CourtPista Poliesportiva d’ús lliure 
Cruyff Court

superfície: 30 x 19 m2



3. Previsió actuacions any 2018
Línia d'autobús de l’esport posada en funcionament

a partir del dia 23 d’abril



3. Previsió actuacions any 2018
Manresa, 
ciutat del beisbol català



3. Previsió actuacions any 2018

Cost aproximat:
25.000 €

Actuacions previstes:

- Banquetes i magatzem 
- Sauló
- Canal de recollida d’aigües
- Altres millores

Manresa, 
ciutat del beisbol català



3. Previsió actuacions any 2018

Construcció Grades al Camp de Rugby

2018 fase I:     10.000 €
Cost de l’obra: 31.273 €



3. Previsió actuacions any 2018

Cost de l’obra: 31.273 €

Redacció del projecte de substitució 
del tartà de l’Estadi d’Atletisme



3. Previsió actuacions any 2018

Estudi energètic Piscina 
Municipal Exterior



3. Previsió actuacions any 2018

Cost: entre 6.000 i 7.000 € / projecte

Camp de Futbol Les Cots

Camp de Futbol Pare Ignasi Puig

Redacció dels projectes executius 
dels camps de futbol dels barris

Camp de Futbol Balconada



3. Previsió actuacions any 2018
Redacció de l’avantprojecte de modelació 
d’equipaments públics al Parc de l’Agulla
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4. Actualització registre i certificat digital
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament
amb les administracions públiques.

(...)
2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de
mitjans electrònics amb les administracions públiques
per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment
administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.
(...)



4. Actualització registre i certificat digital
Què és i per què serveix la signatura electrònica? 

La certificació electrònica emesa per la FNMT‐RCM (Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre‐Real Casa de la Moneda) a una entitat vincula un signant a unes dades 
de verificació de signatura i confirma la seva identitat en els tràmits admesos per 
la llei, com per exemple, els tràmits tributaris o sol∙licitud subvencions. 

Fins fa poc temps la signatura era de l’entitat representada pel seu president, a 
partir d’ara és al revés, la signatura és del president com a representant 
de l’entitat. 

El certificat digital permet al seu titular:
Identificar‐se eficaçment en línia. 
Signar documents amb validesa legal mitjançant Internet.
Assegurar que la seva identitat no és suplantada.
Protegir la informació tramesa.
Garantir la integritat de la comunicació entre ambdues parts. 



4. Actualització registre i certificat digital
1. Actualització de la composició de la Junta:

1. Demanar un certificat de qui és el president del club al Registre
d'Entitats Esportives del Consell Català de l'Esport (es pot fer per
correu‐e: ree.cce.presidencia@gencat.cat

Si s’escau, actualitzar la composició de la Junta del club al Registre
d'Entitats Esportives del Consell Català de l'Esport (Es pot
presentar P. Ex. al Casal Cívic Mión‐Puigberenguer).

2. Actualitzar les dades de l’entitat i la composició de la junta també al
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC) al correu‐e
participacio@ajmanresa.cat /https://goo.gl/MFmcd8

1. Tramitar la signatura electrònica:
1. Per exemple el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre‐Real Casa de

la Moneda, accedint a: http://www.cert.fnmt.es/certificados
mitjançant Internet Explorer (excepte Windows 10) o Mozilla Firefox.



4. Actualització registre i certificat digital

Guia per demanar la signatura electrònica
Oficina atenció als clubs de l’UFEC
(properament a Manresa – Ateneu les Bases)
http://oficinaclubs.cat/
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5. Programa de beques d’inclusió esportiva

atletisme (1)
bàsquet (8)
beisbol (7)
futbol (68)
gimnàstica (4)
judo (3)
natació (2)
rugby (3)

convocatòria 2018: 18.000 €
(cofinançament  Ajuntament/Diputació)

convocatòria 2017: 9.480 €



5. Programa de beques d’inclusió esportiva

Requisits: 

- Edat compresa entre 4 i 17 anys

- Estar empadronat a Manresa

- Pertànyer a una Entitat Esportiva sense ànim de lucre, club, 
associació esportiva escolar o secció esportiva amb seu a 
Manresa i estar en possessió de la corresponent llicència
esportiva, federativa o escolar

- Pertànyer a una família amb una renda que no superi el 
llindar econòmic del tram D de la tarifació social:
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