
 

 

 
 

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES D’INVERSIÓ 

PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020-2021 
 

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

Servei de Mediació i Convivència 

 

Dades de la proposta  

Denominació del projecte:  

Parc de cal·listènia o Street Workout 

 

 
Descripció:  

La cal·listènia és un sistema d’entrenament que es duu a terme amb moviments que involucren 

diferents músculs al mateix temps, a partir d’exercici amb el propi pes corporal. 

Beneficis que aporta la cal·listènia:  

Des del punt de vista físic, contribueix a tenir una bona higiene postural, ja que es treballa en 

equilibri corporal, es desenvolupa la musculatura globalment i s’aconsegueix, per tant, un augment 

significatiu de la massa òssia. 

Com que és un sistema d’exercicis els resultats físics del qual es perceben a curt termini, des del punt 

de vista psicològic millora l’autoestima de qui en practica, i fomenta, d’aquesta manera, desig de 

continuar practicant-ne i crea adherència. 

Per últim, cal recordar la característica que la cal·listènia és una pràctica esportiva a l’aire lliure i de 

cost zero, per la qual cosa no hi ha distinció entre les persones que en practiquen i fomenta, a més, 

les relacions socials. 
 

Motivació/Justificació de la proposta  

Dissenyar i adaptar els entorns tenint en compte la diversitat d'interessos i les necessitats, de 

manera que afavoreixin la convivència de la pluralitat, la inclusió i la cohesió socials, i promoure el 

consum responsable de l’ús dels espais públics. 

 

 
 

Població susceptible de ser beneficiada  o destinatària: 

  

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

 

 
Ubicació  

Platja de Llevant – àmbit espigó 6   

 
 Temps estimat execució  

Temps de formalització del contracte 

 
Cost  estimat 

Cost aproximat:  11.000€ 

 

 

Cunit, 20   de juliol de 2020 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


