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PRIORITAT GOVERN EN L’ ÀMBIT ESPORTIU: 
 

MILLORAR 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

General 

Manteniment de la gespa artificial del camp de futbol. 

Instal·lació d’una marquesina al camp de futbol. 

Instal·lació d’un parc saludable a la zona esportiva. 

Instal·lació d’un parc infantil a la zona esportiva. 

Construcció de 3 pistes de petanca a la zona esportiva. 

Arranjament del camp de sauló. 

Adequació tancament pistes de tennis. 

Renovació paviment pista de tennis número 4. 

Arranjament del camí d’accés a les pistes de frontó. 

Arranjament del parterre a l’entrada del poliesportiu. 

Arranjament de la façana del vestidor número 1 del 
poliesportiu. 

Particular 

Guingueta camp futbol. 

Piscina. 

Paviment pavelló. 
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Manteniment  i regeneració de la gespa artificial  

del camp de futbol municipal 

Descripció actuació: 

1.Treballs de manteniment: 

- Verificació juntes d’unió. 
- Reomplert de cautxú dels punts de penal i corner. 
- Neteja de la contaminació superficial del terreny de joc. 
- Neteja de zones de difícil accés amb un bowler bufador. 
- Treballs d’adaptació del terreny de joc. 
- Pentinat amb estora de la superfície de joc. 
- Tractament preventiu i desherbat químic. 
- Repàs específic de zones sensibles per elevat ús a efectes d’aixecar la fibra. 
- Informar al personal de manteniment: entrega de manual. 
- Elaboració d’un informe tècnic de l’estat del camp de futbol. 

2.Refarciment cautxú 10 Tn. 

 
Imatges: 

Prioritat Govern 
Àmbit esportiu: 

 

Millorar  
instal·lacions 

esportives 
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Instal·lació d’una marquesina al camp de futbol 
municipal Prioritat Govern 

Àmbit esportiu: 
 

Millorar  
instal·lacions 

esportives 

Descripció actuació: 
 

- Estesa de 5 daus de formigó armat de planta 1m cúbic. 

- Instal·lació de 5 mènsules galvanitzades. 

- Instal·lació d’un pilar vertical i un braç davanter de 3,5m, lacats en blau i blanc. 

 
Imatges: 

3 

http://www.cubelles.cat/


REGIDORIA D’ESPORTS 

93 895 06 08 
esports@cubelles.org 

www.cubelles.cat 
@ajcubelles 

youtube.com/ajCubelles 
flickr.com/photos/ajcubelles 

Instal·lació d’un parc saludable a la zona esportiva 
Prioritat Govern 
Àmbit esportiu: 

 

Millorar  
instal·lacions 

esportives 

Descripció actuació: 
 

- Formació d’una esplanada de 14x14m; acabat amb tot-ú de pedrera. 

- Instal·lació d’un circuit esportiu amb 11 elements: Pectoral – Barres - Cintura – Volants – Hoquei – 
Timó – Esquí – Extensió cames – Escaladora – Rem i Dorsals. 

  
Imatges: 
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Prioritat Govern 
Àmbit esportiu: 

 

Millorar  
instal·lacions 

esportives 
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Instal·lació d’un parc infantil a la zona esportiva 
Prioritat Govern 
Àmbit esportiu: 

 

Millorar  
instal·lacions 

esportives 

Descripció actuació: 
 

- Formació d’una esplanada de 10x10m; acabat amb sorra de platja rentada, sense partícules 
argiloses. 

 - Retirada del conjunt d’una plaça de la zona de Mas Trader de Cubelles. 

 - Col·locació del conjunt a la zona esportiva. 
 
Imatges: 
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Construcció de 3 noves pistes de petanca  

a la zona esportiva Prioritat Govern 
Àmbit esportiu: 

 

Millorar  
instal·lacions 

esportives 

Descripció actuació: 
 

- Col·locació de la fusta delimitadora de les pistes. 

- Refarciment de sauló. 

- Compactació del sauló i posterior afegit d’ulls de perdiu. 
 
Imatges: 
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Arranjament del camp de sauló municipal 
Prioritat Govern 
Àmbit esportiu: 

 

Millorar  
instal·lacions 

esportives 

Descripció actuació: 
 

- Subministre de banyera (26 Tm) de sauló granític, estés i anivellat. 

- Regat amb aigua del camp. 

- Compactació del camp. 
 
Imatges: 
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Adequació tancament pistes de tennis 
Prioritat Govern 
Àmbit esportiu: 

 

Millorar  
instal·lacions 

esportives 
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Descripció actuació: 
 

- Substitució de l’enreixat en mal estat.  
 
Imatges: 
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Prioritat Govern 
Àmbit esportiu: 

 

Millorar  
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esportives 
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Imatges: 

Renovació del paviment de la pista de tennis núm. 4 

Descripció actuació: 
 
- Retirada de la gespa existent. 
- Instal·lació del paviment microgreen en color blau i línia de color blanc. 
- Revestiment esportiu punxonat de fil monofibril·lat 100% de fibra esponjada amb relleu tipus 
loop amb sorra. 
- Sílice de 8 kg/m2 entre el pel de la superfície. 
- Espessor mig 12mm. 
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Prioritat Govern 
Àmbit esportiu: 

 

Millorar  
Instal·lacions 

esportives 
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Arranjament del camí d’accés a les pistes de frontó 

Descripció actuació: 
 
- Estesa de graves procedents de la zona d’entrada al poliesportiu. 
- Aportació de 14 Tn d’ull de perdiu de la pedrera per a regularització del camí. 
- Treballs de compactació amb corró vibrador. 
 
Imatges: 
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Prioritat Govern 
Àmbit esportiu: 

 

Millorar  
Instal·lacions 

esportives 
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Arranjament del parterre a l’entrada del poliesportiu 

Descripció actuació: 
 
- Neteja de restes de graves i transport de productes fins la zona d’accés a les pistes de Frontó. 
- Aportació i estesa de terra vegetal a tota la superfície. 
- Subministre, estesa i anivellat de tot-ú de pedrera. 
- Treballs de compactació amb corró vibrador. 
- Construcció d’un muret divisori. 
- Vorera delimitació camí. 
- Recobriment del muret amb monocapa.  
- Refarciment amb sostrat i replantat amb llavors de grama. 
 
Imatges: 
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Prioritat Govern 
Àmbit esportiu: 

 

Millorar  
Instal·lacions 

esportives 
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Arranjament de la façana del vestidor núm. 1  

del poliesportiu 

Descripció actuació: 
 
- Sanejament de la façana. 
- Reparació de les parts deteriorades. 
- Acabat final amb morter monocapa. 
 
Imatges: 
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Licitació Guingueta camp gespa 

Licitació de la concessió administrativa d'ús privatiu d'una part del domini públic del camp de futbol municipal 
per a la instal·lació d'una guingueta que doni servei de bar a les persones usuàries de l'equipament esportiu.  
 
Adjudicatari: 
Club de Futbol Cubelles. 

Prioritat Govern 
Àmbit esportiu: 

 

Millorar  
instal·lacions 

esportives 

Piscina municipal 

S’ha fet un pla de viabilitat. 
S’ha contactat amb diverses empreses. 

Remodelació del paviment del pavelló poliesportiu 
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Descripció actuació: 
 
- Adequació, sanejament i arranjament perfilaria vidriera (cantó oest). 
- Substitució terratzo i ampliació mida pista. 
- Retirada, sanejament i col·locació tanca protectora. 
- Ampliació mida pista.   
- Adequació tanca perimetral segons normativa esportiva. 
 
Imatges: 
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Prioritat Govern 
Àmbit esportiu: 

 

Millorar  
instal·lacions 

esportives 
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