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

2. Oficina UFEC. Certificat digital 

http://oficinaclubs.cat/
http://oficinaclubs.cat/


2. Notificació electrònica 



2. Notificació electrònica 



Ordre del Dia 



3. Atorgament de subvencions 

Convocatòries:  
 
 

- Codi Esports 1/2019................................... 23.000 euros 
 

    Projectes d'excel·lència en esports individuals 
      
 
      

- Codi Esports 2/2019................................... 34.000 euros 
     

    Projectes d'excel·lència en esports col·lectius 
 
 
 

- Codi Esports 3/2019................................... 26.000 euros 
     

    Activitats de Promoció Esportiva 
 
                                                TOTAL............... 83.000 euros 
 

(increment d’11.000 euros respecte l’any 2018) 



3. Atorgament de subvencions 

Convocatòria:  
 

- Codi Esports 1/2019................................... 23.000 euros 
 

    Projectes d'excel·lència en esports individuals 
      

Objecte: projectes d'excel·lència d’esports individuals practicats a la ciutat de 
Manresa que tenen per objectiu la participació d’esportistes d’esports individuals 
en competicions d’alt nivell i que per mitjà d’aquesta participació afavoreixen la 
projecció exterior de la ciutat. 
 

Programes subvencionables:  
- Competicions Internacionals oficials representant la Selecció Estatal: Jocs 
Olímpics, Campionat del Món, Campionat d’Europa, Jocs del Mediterrani i altres 
competicions oficials regulades pel Comitè Olímpic o la Federació Esportiva 
Internacional corresponent. 
- Altres competicions Internacionals reconegudes per les respectives 
Federacions Esportives Internacionals.  
Campionats estatals individuals i/o de clubs.  
- En categoria absoluta, Lliga de Clubs situada en algun dels tres primers nivells 
de competició. 
- Campionats estatals de Seleccions Autonòmiques representant la Selecció 
Catalana 

      

(import màxim de 12.000 €/projecte.) 
 



3. Atorgament de subvencions 

Esports 1/2019 

     



3. Atorgament de subvencions 
Esports 1/2019 

     



3. Atorgament de subvencions 

- Codi Esports 2/2019................................... 34.000 euros 
     

    Projectes d'excel·lència en esports col·lectius 
 

Objecte: projectes d'excel·lència d’esports col·lectius practicats a la ciutat de 
Manresa que tenen per objectiu la participació d’esportistes en competicions 
d’alt nivell, i que per mitjà d’aquesta participació afavoreixen la projecció 
exterior de la ciutat. 
 

Programes subvencionables: 
 

- Competicions Internacionals  
- Campionats estatals de clubs 
- Campionats estatals de Seleccions Autonòmiques representant la Selecció 
Catalana 
- En categoria absoluta, Lliga de Clubs situada en algun dels tres primers nivells 
de competició. Quan la modalitat esportiva tingui sis o més nivells de competició 
a nivell territorial, la categoria absoluta haurà d’estar situada dins els primers 
cinc nivells de competició. 
- Lliga de Clubs d’equips de formació (18 anys o menys) de màxima categoria. 
- Finals dels Campionats de Catalunya, classificatòries per a campionats 
d’Espanya. 

 

(import màxim de 12.000 €/projecte) 
 



3. Atorgament de subvencions 

Esports 2/2019    



3. Atorgament de subvencions 

Esports 2    



3. Atorgament de subvencions 

- Codi Esports 3/2019................................... 26.000 euros 
     

    Activitats de Promoció Esportiva 
 

Objecte: activitats de promoció esportiva que tinguin per objectiu la pràctica de 
l’esport i l’activitat física entre els ciutadans de Manresa de totes les edats amb 
finalitats de caràcter educatiu, saludable i social. 
 

Programes subvencionables: 
- Programes d’ensenyament de l’esport i l’activitat física  
- Programes d’esport de competició: 
- Programes d’activitats fisicoesportives de lleure i per a la salut  

 

(import màxim de 3.000 €/projecte) 
 



3. Atorgament de subvencions 

Esports 3/2019     



3. Atorgament de subvencions 

Esports 3/2019     



3. Atorgament de subvencions 

Beneficiaris: Clubs esportius 
  Agrupacions esportives 
  Seccions Esportives d’entitats privades sense ànim de lucre 
                                  (inscrits al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Manresa) 
 

Termini de realització del projecte: entre l’1 de setembre de 2018 i el 
                                                         31 de desembre de 2019 
 

Termini per presentar sol·licituds: pendent aprovació 
 
 

Pagaments:  
 

 . Fins a 3.000 euros s’anticipa el 100% (excepte entitats que no tenen dos 
   anys de subvencions prèvies) 
 . A partir de 3.000 euros, pagament fraccionat: 80% a l’avançada i la resta 
   un cop justificat (s’acceptarà la justificació provisional per poder tramitar el  
   pagament del 100% de la subvenció) 
 

 

Termini per justificar: 30 dies hàbils a partir de la finalització del projecte 
 

 



3. Ajuts d’inclusió esportiva 

convocatòria 2018: 18.000 € 

(cofinançament  Ajuntament/Diputació) 

convocatòria 2017: 9.480 € 

(import aprox. per beca: 100 euros)  

(import aprox. per beca: 155 euros)  

convocatòria 2019: 18.000 € 

(cofinançament  Ajuntament/Diputació) 

Manca finalitzar el procediment amb la justificació 



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: 
 
 
 
 
 

 
- Termini per presentar sol·licituds pendent d’aprovar (setembre) 

3. Ajuts d’inclusió esportiva 
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Cost: 34.506,55 € 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 
4.1. Inversions a les instal.lacions 

Banquetes al Camp de 
Beisbol del Congost 



4.1. Inversions a les instal.lacions 

cost total: 
40.708,93 € 

despeses a càrrec del 
Departament d’Ensenyament  
de la Generalitat de Catalunya 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 

parquet:                          36.298 € 

cistelles bq i xarxes vòlei: 4.411 € 



Gespa artificial al Camp de Futbol Mion-Puigberenguer 

Import adjudicat: 

400.392,52 € 

4.1. Inversions a les instal.lacions 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 



  
Import actuació: 400.392,52 € 
 

Obra Civil: 182.389 €  
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: 218.003,52 € (48 quotes mensuals de 4.541,74 €) 
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-Puigberenguer 

4.1. Inversions a les instal.lacions 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 



Cost de l’obra: 31.273 € 

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

4.1. Inversions a les instal.lacions 

Preu licitació: 
409.330,19 € 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 



4.1. Inversions a les instal.lacions 

Obres de millora al Camp de Futbol de La Balconada 

Preu licitació: 
414.094,86 € 

Redacció del projecte executiu de gespa artificial 
del Camp de Futbol de la Balconada 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 

Substitució dels focus per leds 
(finançat amb dues anualitats): 15.525,36 € 
Porteries de futbol 11:                1.888,24 €  
 

cost: 17.413,6 € 



4.1. Inversions a les instal.lacions 

Inici redacció del projecte executiu de gespa 
artificial del Camp de Futbol Pare Ignasi Puig 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 

Honoraris de realització 
del projecte: 3.630 € 

(en curs) 



Import total del projecte: 
81.415,82 € 

(finançat amb dues anualitats) 

Camp de Volei Platja 

4.1. Inversions a les instal.lacions 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 



Preu total projecte: 81.415,82 € 
 

Fase 1. Executada el 2017:  36.784 € 
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. Executada el 2018: 44.631,82 € 
Paviment de sorra rentada 
Arbrat perimetral 
Porta d’accés 
2 jocs de pals de voleibol 
Escomesa d’aigua 

Camp de Volei Platja 

4.1. Inversions a les instal.lacions 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 



Construcció Grades al Camp de Rugby 

Cost total: 31.273 € 

4.1. Inversions a les instal.lacions 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 



Cost: 42.072,83 € 

Remodelació Serveis Públics Estadi de Futbol del Congost 

4.1. Inversions a les instal.lacions 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 



Pista Poliesportiva d’ús lliure 
Cruyff Court 

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

4.1. Inversions a les instal.lacions 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 



Estudi energètic Piscina 
Municipal Exterior 

4.1. Inversions a les instal.lacions 

Cost del projecte bàsic instal·lació 
coberta telescòpica: 352.549 € 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 

Despesa prevista de funcionament 
ordinari anual: 105.600 € 



4.1. Inversions a les instal.lacions 

Millores a les instal·lacions 
del Pujolet: 

cost: 7.027 € 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 

 

Nou marcador:                     2.269 € 
Noves oficines Club Patí:       3.363 € 
Armari material Futbol Sala:  1.195 € 



Circuït de Ciclisme al Congost 

4.1. Inversions a les instal.lacions 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 

cost: 7.060 € 

Instal·lació d’un Workout 

al Congost 



4.1. Inversions a les instal.lacions 

Adquisició mòduls 
circuït de ciclisme 

cost: 1.210 € 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 



4.1. Inversions a les instal.lacions 
Projecte museïtzació 
Piscines Municipals 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 

Cost municipal: 8.430 € 

Cost per part de la Federació 
Catalana de Natació: 6.000 € 



4.1. Inversions a les instal.lacions 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 

Ateneu Les Bases  

Total inversió 2018: 57.382,49 € 

(a càrrec d’AIE Ateneu Les Bases) 

- Elevador hidràulic de la piscina 
- Leasing maquinària nova sala de fitness 
- Pantalles digitals informatives 
- Fusteria i maquinària d'auto préstec de la 

biblioteca 



4.1. Inversions a les instal.lacions Piscines  Municipals 

Total inversió 2018: 242.096,65 € 

(a càrrec d’Aigües de Manresa) 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 

- Instal·lació sistema gestor energètic ACS 
- Remodelació nou box Fisioteràpia 
- Instal·lació mòdul prefabricat sala pilates 
- Adequació instal·lacions al Pla d’Autoprotecció 
- Avantprojecte Pla Director Piscines Municipals 
2016-2026 
- Adequació ampliació parquímetre 
- Substitució projector 400W i fluorescents per leds 
 



4.2 Suport a entitats 









4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 



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 100 esdeveniments esportius 

Col·laboració amb 70.568,28€ (Infraestructura i logística)   

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 
 

4.3 Esdeveniments esportius 
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• 1r Torneig de 
Basquet Camí 
Ignasià (2019) 

• Marxa del Pelegrí 

• Cros Escolar 

• Trobada Esportiva 
Primària 

• Nit de l’Esportista 

• Cicle de caminades 
de la Gent Gran a 
100 cap als 100 

• Pedalada Setmana 
de la Mobilitat 

 

 

 

 
• 11.364,42 € (any 2018) E
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• All-Star Copa Catalana 
Basquet (2019) 

• Final de la Lliga 
Iberdrola 

• Campionat Catalunya 
de Billar 

• Campionat Masculí 
Territorial Barcelona 
patinatge artístic 

• 58è Rally 2000 
viratges 

• Gran Premi de Marxa  

• Campionat Catalunya 
Esgrima 

• Camp. Universitari de 
Natació (2019) 

• ... fins a 42 actes 
 

• 28.801,19 € (any 2018) E
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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 

• Un Colllbaix per la 
Marató 

• ...fins a 52 actes 
 

 

 
• 30.402,67€ (any 2018) 

4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 
 

4.3 Esdeveniments esportius (2018 – 100 actes) 



4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 

4.2. Suport a entitats 

rugby 

gimnàstica esportiva 

atletisme 

beisbol 

ball esportiu 

tennis i padel 

Programa d’Esports a la Carta 

913 sessions programades 

26 escoles / Instituts (96%) 

gimnàstica rítmica 

judo 

esgrima 



4. Resum actuacions fetes 2018/2019  
i previsió d’actuacions a fer 

4.2. Suport a entitats 

Programa de Natació a l’Escola 

1.642 alumnes de 1r i 2n 
primària que fan 10 sessions 
(Impacte del 97,14 %) 



 4.2. Suport a entitats 

increment en cost d’usos esportius 
envers l’any 2018: 3.778 euros  

4. Resum actuacions fetes 2018/2019 
 i previsió d’actuacions a fer 

retorn cànon 
Ateneu Les Bases 



Ordre del Dia 




