
 

 

 
 

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES D’INVERSIÓ 

PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020-2021 
 

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

Àrea de Joventut 

 

Dades de la proposta  

Denominació del projecte:  

Pumptrack Cunit 

 
Descripció:  

Construcció d’un Pumptrack en terreny asfaltat, pista lúdic-esportiva per a la pràctica de la bicicleta 

prioritàriament, tot i que també dona peu a la pràctica de patins, patinets i skate. 

Són aptes per a totes les edats, si bé, prioritàriament són espais pensats per a usuaris/es joves i famílies. 

Cada pumptrack és diferent i únic, els dissenys es fan en funció de la mida del terreny aplicant longitud de 

rectes i nombre de corbes depenent del nivell de senzillesa o dificultat. Inclòs hi ha dissenys per a infants. 

Hi ha de diferents tipus. Uns que combinant asfalt i terra i són la versió més econòmica i ràpida, o bé, asfaltat 

complet, que són la versió més exitosa i el seu manteniment és pràcticament inexistent. Aquesta darrera opció 

seria la proposada com a projecte per Cunit. 

(Adjunto informació de les diferents fases de construcció d’un pumptrack segons l’empresa especialitzada 

Pumptrack Park S.L) 

 
 

Motivació/Justificació de la proposta  

Aquest projecte és avantatjós per diferents motius: 

-Amb la construcció d’un pumptrack a Cunit es fomenta la pràctica de l’esport i s’amplia al municipi els espais 

lúdics. 

-Són una alternativa segura a la mancança de carril bici a la població, sense perill entre el ciclista i el tràfic 

habitual de cotxes. 

-És un projecte que tot i que està enfocat prioritàriament a públic jove i adolescent, també comporta un ús 

familiar amb la pràctica dels més petits. 

-La instal·lació d’un pumptrack és un reclam per atraure usuaris/es d’altres localitats. A Catalunya només hi ha 

pumptracks asfaltats als municipis de l’Escala, Sant Boi, Alpicat i Guissona, i està aprovat per construir-ne un al 

municipi de Castellolí.  

-En la versió asfaltada les tasques de manteniment són pràcticament nul·les. 

-La instal·lació és per fer-ne ús lliure i gratuït per tots els ciutadans, però també dona peu a programar 

activitats puntuals i/o classes/tallers d’aprenentatge. 

 
 

Població susceptible de ser beneficiada  o destinatària: 

  

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

Ubicació  

A la Carrerada de Santa Coloma, 49.  El terreny  és municipal i reuneix els m2 necessaris. 
Adjunto imatge i plànol de l’espai.   

 



 

 

 
 Temps estimat execució  

Un/dos mesos aproximadament. Dependrà de la superfície total a construir. 

 
Cost  estimat 

50.000€ - Construcció d’un pumptrack en terreny de 600m2. 

 
 

Cunit,        24 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. 


