
 
 

 
FOMENT DEL BASQUET, F.P. 

Pavelló “Nou Congost” 
Ctra. Sant Joan, s/n 
08241 MANRESA 

 
 
De conformitat amb l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, del 20 de desembre, així com de 

l’article 7 de l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, s’informa: 

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA 

 

- MISSIÓ I ACTIVITATS: 

L’objecte de la Fundació és el foment, la promoció i la pràctica de l’esport del bàsquet i dels 

varis campionats, partits, lligues, copes i altres esdeveniments (de competició, d’entrenament, 

de formació i/ de divulgació) d’aquest esport, sense finalitat lucrativa; foment, promoció i 

pràctica que afectarà o podrà afectar o abastar a totes les categories masculines i femenines i 

que es desenvoluparà directament, mitjançant tenir cura de la responsabilitat directa d’actes, 

partits, o seccions esportives pròpies, o indirectament mitjançant realitzar activitats de 

patrocini o de canalització de patrocinis, fins i tot en suport de jugadors i tècnics. 

 Els beneficiaris seran col·lectius genèrics de persones (preferentment nens i joves) 

integrats o no en clubs, associacions, entitats i/o seccions esportives d’entitats, fins i tot -

d’haver-n’hi seccions esportives pròpies i, sempre, prèvia determinació per part de la Junta de 

Patrons. L’interès general quina satisfacció pretén la Fundació tractarà d’abastar-se mitjançant 

–i quan escaigui- l’atorgament de convenis amb entitats que tinguin equips que participin en 

competicions de bàsquet de qualsevol lliga o tipus,  amb particulars que practiquin o fomentin 

aquest esport i amb persones físiques i jurídiques que realitzin activitats relaciones amb 

l’objecte fundacional en tant en quant que totes elles possibilitin llur condicions de beneficiaris 

últims a membres d’aquells col·lectius genèrics. 

 Per a dur a terme les seves finalitats la Fundació podrà acollir, recolzar, impulsar, i 

endegar iniciatives pròpies i alienes, aportant mitjans humans i materials a les mateixes tant 

que es tracti d’activitats puntuals com que es tracti d’activitats continues. 

 Els convenis a atorgar-se per part de la Fundació necessitaran la prèvia adhesió de les 

altres parts signants a l’ideari de la mateixa que en resulta dels anteriors apartats d’aquest 

article Estatutari i, en tot allò que sigui aplicable, de la legislació sobre fundacions. 

 Els beneficiaris seran, prèvia determinació per part del Comitè de Direcció, les entitats 

amb equips que participen en competicions de bàsquet, els particulars que desenvolupin 



aquest esport i les persones físiques i jurídiques que realitzin activitats relatives a l’objecte 

fundacional. 

 Per dur a terme les seves finalitats la Fundació podrà acollir, recolzar, impulsa, i endegar 

iniciatives pròpies i alienes, aportant mitjans humans i materials a les mateixes tant que es 

tracti d’activitats puntuals com que es tracti d’activitats continues. 

 

- NORMATIVA APLICABLE: 

La Fundació es regeix, a nivell legal, per allò establert al Títol III – De les Fundacions, de la Llei 

4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques, que va entrar en vigor el 2 d'agost de 2008; per la Llei 5/2001, de 2 de maig, de 

Fundacions, del Parlament de Catalunya (en allò no derogat per la Llei 4/2008 indicada 

anteriorment); per la Llei estatal 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions en aquelles 

previsions que li siguin aplicables; per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència; per 

la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les Fundacions; i per l’Ordre 

JUS/152/2018 per la que s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions als instruments de 

transparència establerts per la Llei 21/2014. A nivell fiscal es regeix per la Llei 49/2002, de 23 de 

desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al 

mecenatge i Reglament que la desenvolupa (R.D. 1270/2003). I, per últim a nivell comptable, és 

d’aplicació el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de 

les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

 

- ESTATUTS I NÚMERO DE REGISTRE: 

FOMENT DEL BÀSQUET, Fundació Privada està registrada amb el número de registre 857 al 

Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya 

*Enllaç a PDF Estatuts 

 

- COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:  

El Patronat de la Fundació es va nomenar el passat 18 de març de 2021 amb nomenament vàlid 

fins a 30 de desembre de 2025 i està composat per: 

 
President Josep Vives Portell     
Vice.Presid. Albert Cots Sarrate     
Vice.Presid. Albert Torras Torras     
Vocal Montse Seubas Salvans     
Vocal Albert Estiarte Duocastella    
Vocal Marc Bernadich Márquez     
Vocal Pere Moyano Cámara     
Vocal Sebastià Catllà Fernández     
Vocal Josep Sáez Mateos     
Vocal Montserrat Ambrós Fuentes    
Vocal Jordi Singla Artigas     
Vocal Antoni Massegú Calveras     



Vocal Josep Empez Garcia     
Vocal Felix Salido Torra     
Vocal Pere Massegu Bruguera     
Vocal Xavier Clavero Lopera     
Vocal Fernando Peñarrubia Muñoz    
Vocal Jordi Freixanet Solervivens     
Vocal Anselm Perramon Riudor     
Vocal Francisco Pons Soler     
Vocal Sebastià Suet Cano     
Vocal Manresa Esportiu Bàsquet     
Secretari No patró Miquel López Herraiz     
Gerent no patró Carles Sixto Figuls     

 

 

- ORGANIGRAMA: 

- WEB I ADRECES: 

Foment del Bàsquet, Fundació Privada 

Pvelló Nou Congost, ctra.Sant Joan s/n 

08241 Manresa 

https://fundacio.basquetmanresa.com 

basquetmanresa@basquetmanresa.com 

 

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL 

- PLA ANUAL D’ACTIVITATS: 

*enllaç al pdf projecte 

 

- MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS: 

*enllaç al pdf memòria del 2017/18 al 2019/20 

 

-  COMPTES ANUALS: 

*enllaç al pdf dels comptes del 2017/18 al 2019/20 

 

- RETRIBUCIÓ DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ: 

No hi ha cap retribució de cap tipus pels membres del Patronat.  

 

- INVENTARI DEL PATRIMONI: 

Foment del Bàsquet no té cap patrimoni immobilitzat 

 

- CONTRACTES: 

El responsable de la contractació és el President del Patronat o el seu Vicepresident. O per 

delegació d’aquests aquell a qui s’autoritzi 



 

- AJUTS I SUBVENCIONS: 

 

2017 Ajuntament de Manresa 

 Conveni de col·laboració per a la promoció de la ciutat 

 54.000,00€ 

2018 Ajuntament de Manresa 

 Conveni de col·laboració per a la promoció de la ciutat 

 54.000,00€ 

2019 Ajuntament de Manresa 

 Conveni de col·laboració per a la promoció del bàsquet 

 60.566,93€ 

Conveni de col·laboració per a la promoció de la ciutat 

 69.433,07€ 

2020 Ajuntament de Manresa 

 Conveni de col·laboració per a la promoció de la ciutat 

 130.000,00€ 

2021 Ajuntament de Manresa 

 Conveni de col·laboració per a la promoció de la ciutat 

 130.000,00€ 

2022 Ajuntament de Manresa 

 Conveni de col·laboració per a la promoció de la ciutat 

 130.000,00€ 

 

Totes les subvencions rebudes han estat degudament justificades, amb els respectius comptes 

justificatius presentats, i han estat aprovats per l’entitat atorgant de la subvenció.  

 

 

 


