
Seguiment execució propostes PAM 2017  

 
 

Nom de l’actuació  

CONSTRUCCIÓ D’UN CAMP POLIVALENT A LES FONTS (RUGBY  I FUTBOL)  

Descripció  
 
Construcció d’un nou camp poliesportiu vàlid per realitzar competicions de Rugby i Futbol a Les Fonts, amb 
gespa artificial, amb la corresponent construcció de vestidors i serveis complementaris necessaris per a la 
realització de les activitats. 
 

Àrea responsable  

Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei responsable  

Esports 

Actuacions realitzades  
 
Amb data 26 de febrer de 2018, se signa un conveni amb la Federació Catalana de Rugby per a la concessió 
de 243.800,00 euros. Aquest import anirà carregat al pressupost municipal del 2017. L’objectiu d’aquest és que 
la Federació Catalana de Rugby es faci càrrec de l’execució de la primera fase del projecte (moviment de 
terres, tancament d’espais i d’altres actuacions previstes). 
 
El pressupost municipal de l’any 2019, preveu l’assignació econòmica de 700.000,00 euros per executar la 
segona fase (paviments, instal·lacions, urbanització interior i d’altres actuacions). 
 
S’ha realitzat el lliurament i presentació del projecte executiu durant el mes de juliol 2018. A partir de la 
presentació i realització dels tràmits de validació i llicència, la Federació Catalana de Rugby, entitat promotora 
de l’actuació, ha iniciat els tràmits de licitació i adjudicació amb l’objectiu d’iniciar les obres de la 1a. Fase , amb 
la disposició dels 243.800,00 euros, durant el primer trimestre de 2019. Les obres de la primera i segona fase 
estan en execució. 
 
La Generalitat de Catalunya, que ha de finançar part important del projecte (gespa artificial i vestidors) 
mitjançant subvenció a la Federació Catalana de Rugby, té prevista la concessió de l’ajut amb càrrec al 
pressupost del 2019. 
 

Cost previst d’execució  Cost real d’execució  Pressupost  

1.950.000,00 Euros,  amb 50%      
d’aportació municipal  

Aportació municipal: 
2017: 243.800,00 Euros  
2019: 700.000,00 Euros 

Previsió d’execució  

Les obres s’estan executant. 

Altra informació relacionada  

 

 
Data actualització: Juliol 2019 

Propera actualització: Gener 2020 


