
CONSULTA PÚBLICA
COMPLEX ESPORTIU - Projecte Fase II

L’Ajuntament inicia una consulta pública d’inversions participatives pel que vol ser un
complex esportiu que tingui una utilitat de 365 dies a l’any, tal com sempre ha defensat
l’equip de govern. Després d’haver fet el nou camp de futbol de gespa, ara creiem que
han de ser els veïns i veïnes els que decidiu quina serà la pròxima actuació i on invertir
els recursos.

Us presentem tres propostes de projecte: piscina amb pistes de pàdel, gimnàs amb
pistes de pàdel o cobrir la pista de l’escola per fer-ne un poliesportiu. El projecte que
surti elegit es desenvoluparà durant els primers sis mesos del 2023.

Vosaltres decidiu quin projecte executem primer! 

PISCINA + PADEL GIMNÀS + PÀDEL PISTA COBERTA POLIVALENT



CAMP DE FUTBOL DE GESPA

Aquesta obra és la primera fase del complex esportiu, un
projecte de futur molt més ampli, que preveu la construcció
d’una zona esportiva i de lleure, fent un espai d’unió del
municipi.

El cost de l’actuació ha estat de 279.000€, dels quals la Diputació
de Barcelona ha subvencionat 200.000€ i l’ajuntament
d’Avinyonet del Penedès ha assumit 79.000€ de fons propis.
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PISCINA + PÀDEL

Conjunt format per piscina descoberta d’estiu, amb dues piscines, piscina gran
que també permetrà la pràctica esportiva i piscina per petits, equipada i amb
vestidors i serveis complementaris, i dues pistes de pàdel.

Característiques:

 Piscina gran 25x12,5 metres
 Piscina petita o de xapoteig de 25 m2.
 Vestidors, magatzem i infermeria socorrista.
 Zona de platja per a 150 persones
 2 Pistes de pàdel amb enllumenat
 Terrassa-bar



Fotomuntatge orientatiu del complex 



GIMNÀS + PÀDEL

Gimnàs polivalent per a activitats. Les instal·lacions tindran sala de musculació
amb aparells de gimnàstica, sala per bicis i polivalent per activitats dirigides
com ara: spinning, pilates, ioga, aeròbic, fitness, balls de saló, etc.

També hi haurà una zona exterior per fer activitats dirigides a l’aire lliure i
dues pistes de pàdel.

Característiques:

 Sala de màquines 150 m2
 Sala polivalent 175 m2
 Vestidors
 Oficines i magatzem
 2 Pistes de pàdel amb enllumenat
 Terrassa-bar



Fotomuntatge orientatiu del complex 



PISTA COBERTA POLIVALENT

Cobriment de la pista de l’escola, per realitzar diverses activitats esportives i
recreatives.

Característiques:

 Superfície 1.100 m2
 Pista futbol sala, hándbol i minibàsquet
 Coberta metàl·lica



Fotomuntatge orientatiu pista coberta



Qui pot votar?

Ho poden fer tots els veïns i veïnes majors de 16 anys, empadronats a Avinyonet del Penedès.

Com puc votar?

Per votar ho pots fer-ho telemàticament o presencialment

 Telemàticament:

A través d’una plataforma virtual que trobaràs a la pàgina web de l’ajuntament: 
https://www.avinyonet.org/

Si ho prefereixes et podem enviar l’enllaç per mail o whatsapp demanant-ho a l’ajuntament.
Tel. 938970000.

 Presencialment:

Pots portar personalment la butlleta de votació complimentada, identificar-vos amb el DNI i
dipositar el vot en l’urna situada a la planta baixa de l’ajuntament.

L’Ajuntament també disposa de butlletes de votació.

Quan puc votar?

Del 5 al 18 de setembre.



Butlleta de votació

Consulta pública complex esportiu

PISTA COBERTA POLIVALENT

GIMNÀS + PÀDEL

PISCINA + PÀDEL

Nom i Cognoms: ______________________________________________________________________________

DNI: ___________________________ 

Adreça: _____________________________________________________________________________________

Nucli d’Avinyonet del Penedès: __________________________________________________________________

Edat___________________

Correu electrònic: ____________________________________  Telèfon _________________________________

La meva votació com a següent fase a realitzar és pel projecte de:

Tots els camps són obligatoris, qualsevol duplicitat anul·larà el vot. 

Qualsevol de les 3 opcions 
Les dades subministrades a l’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la
legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita. Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a
les propostes i qüestions que es plantegen. Les dades no seran cedides a tercers.



Imatge futur conjunt de la zona esportiva

Fotomuntatge orientatiu del complex 


