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PRESENTACIÓ DE PROPOSTES D’INVERSIÓ 

PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020-2021 
 

Regidoria/Àrea/Departament/Servei que fa la proposta:  
 

Regidoria Esports 
 

Dades de la proposta  

Denominació del projecte:  

Arranjament i Parc Infantil entrada Pavelló Municipal  

 
Descripció:  

La zona d’accés al pavelló municipal concentra una alta afluència de gent cada tarda. Aquesta gent 

principalment són mares amb infants i joves que van a realitzar activitats esportives al pavelló i que aprofiten 

per prendre el berenar o per reunir-se amb els amics i amigues. 

També és una zona que s’utilitza com complementària a diferents actes esportius (sant silvestre, basquet 

nocturn, mitja marató...) 

La proposta consisteix en realitzar un arranjament de l’espai que contempli un petit enjardinament i la 

instal·lació d’elements lúdics per infants o joves, convertint l’espai en un punt de trobada social i familiar. 

També instal·lar punts de connexió elèctric per tenir accés a electricitat quan es realitzin esdeveniments 

esportius o socials a l’exterior. 

 
 

Motivació/Justificació de la proposta  

El pavelló municipal Els Joncs és una instal·lació que acull nombrós públic, tant familiar, juvenil i adults, degut a 

la pràctica esportiva que allà es du a terme 

A banda és una zona important de pas per la gent que va a la platja donat el pas sotavia que hi ha al davant, 

aquest fet ocasiona que el transit de gent sigui elevat i l’ús de l’espai també 

A la part frontal de la instal·lació existeixen 2 parterres que actualment solament estan dotades d’oliveres, 

sense cap element lúdic o punt d’aigua. 

Aquesta actuació milloraria notablement els serveis dels usuaris de la instal·lació, així com la imatge de la 

mateixa. 

 

 
 

Població susceptible de ser beneficiada  o destinatària: 

  

    Infants   Joves   Gent gran  Dones   Altres col·lectius específics    Població en general  
 

Ubicació  

PAVELLÓ MUNICIPAL ELS JONCS 

 
 Temps estimat execució  

1 MES 

 
Cost  estimat 

50.000€ 

 

Cunit, 21 De JULIOL de 2020 
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CRITERIS QUE REGEIXEN LES PROPOSTES  

 
Les propostes que es presentin han de complir els criteris següents:  

a) Han de ser projectes d’inversió i el seu pressupost no podrà ser superior a 50.000 euros 

(IVA inclòs), i no comprometre el pressupost d’altres anys. 

b) Han de ser de competència municipal i sobre béns de propietat municipal. 

c) S’han d’adequar a les lleis i normativa vigent.  

d) Han de ser viables  tècnica i econòmicament, amb un cost de manteniment sostenible i 

executar-se en l’exercici pressupostari 2021. 

e) Han de donar resposta a una necessitat concreta, d’interès general. 

f) No han de suposar contractació de nou personal.      

g) Han de ser projectes inclusius, socialment equitatius i sostenibles ambientalment,  tenir 

visió de col·lectivitat i un impacte favorable per a una part majoritària dels ciutadans i 

ciutadanes del municipi. 

h) S’hauran de presentar en el termini i forma establerta. 

i) No poden ser actuacions que ja s’estan portant a terme, ja previstes al pressupost 

municipal o que facin referència a subvencions que s’atorguen. 
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PROPOSTA ARRANJAMENT I ZONA JOCS INFANTILS/JUVENILS 
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PROPOSTA ARRANJAMENT I ZONA JOCS INFANTILS/JUVENILS 

 
SUPERFÍCIE D'ACTUACIÓ:  

La superfície d'actuació serà: 8 x 25 m = 200 m² 

PREU: 50.000€ en funció de l’adequació del projecte (nombre d’elements a instal·lar) 

PROPOSTA: 

 ZONA CALISTÈNIA, parc de ús principalment jove  

 

 

 

 

 

 

 ZONA JOCS INFANTILS 
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JUSTIFICACIÓ 
 

Es pretén realitzar una intervenció en el parterre existent i aprofitar la reurbanització d’aquesta zona per instal·lar punts de 

connexió elèctrica extern que donin servei als esdeveniments esportius que es celebren a fora del pavelló (Sant Silvestre, 

Bàsquet nocturn, Biosalus...). 

 

L’objectiu és instal·lar jocs lúdics de 2 perfils (infantils i juvenils), que donin servei als usuaris del pavelló i als ciutadans/es 

que fan servir el seu exterior com a punt de trobada. 

 

L’acció consistiria en: 

1. Preparació del paviment              8.000€ 

2. Instal·lació de punts de connexió elèctrica externs           1500€ 

3. Instal·lació de font d’aigua                800€ 

4. Enjardinament de la zona              1.500€ 

5. Instal·lació multijoc infantil           20.000€ 

6. Instal·lació d’estructures de calistènia          17.000€ 

48.800€ 

 


