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ACTA SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DEL PROCÉS I DE 

PARTICIPACIÓ PER A LA GENERACIÓ DE PROPOSTES DELS 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS CUNIT 2022-2024 

1. Dades de la sessió 
Dia: 16 Setembre 2022 

Horari: 19:00 - 21:00 

Lloc: Sala del Teatre del Casal Municipal. Carrer Sant Joan, 2, Cunit 

Persones participants: 9 

D. A. 

J. A. D.  

M. R. 

M. C. 

T. M. 

D. P. 

X. R. 

J. de los R.  

C. M. 
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2. Objectiu de la sessió 

Donar a conèixer el procés, promoure la participació i facilitar un espai per a l’elaboració 

i debat de propostes d’inversió col·lectives per als Pressupostos Participatius 2022-2024. 

3. Dinàmica de la sessió 

La sessió s’ha desenvolupat seguint la següent estructura: 

1. Benvinguda i presentació per part del regidor de participació ciutadana, el Sr. 

David Marquínez Juárez. 

2. Presentació del procés de Pressupostos Participatius 2022-2024 i de com participar-

hi. 

3. Torn de dubtes i preguntes sobre el procés. 

4. Reflexió individual entorn les visions de futur en positiu i negatiu de Cunit. 

5. Elaboració, debat i consens grupal entorn propostes d’inversió que donin resposta 

a les visions de futur recollides. 

6. Compartició i debat en plenari de les propostes d’inversió grupals consensuades. 

7. Cloenda 

4. Propostes recollides durant la sessió 

Les propostes consensuades per les persones participants han estat les següents: 

TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ 

1. Tancament de les   
illes de contenidors 

Instal·lar un tancament que tapi les illes de 
contenidors per tal d’evitar mala imatge. 

Parc de la biblioteca, 
illes en espais aïllats 

2. Sistema de 
subjecció de les 
papereres 

Actualment, quan fa vent, les bosses de les 
papereres volen i cau tota la brossa a terra. 
Posar un sistema (pinça o alguna cosa similar) 
per subjectar-les. 

Tot el municipi 

3. Eliminar barreres 
arquitectòniques de 
les voreres 

Rebaixar les voreres allà on coincideixen amb 
passos de vianants i eliminar les barreres 
arquitectòniques existents que impedeixen 
l’accessibilitat per la vorera a vianants, cotxets 
o persones amb mobilitat reduïda al c. 
Valparaíso cantonada Av. Tarragona.   

Valparaíso – Av. 
Tarragona 

4. Adaptar zona 
càrrega-descàrrega 

Adaptar la zona de càrrega i descàrrega de la 
zona del Bonpreu per tal de no obstaculitzar el 

Zona Bonpreu 
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TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ 

pas i evitar els danys al paviment, doncs ara 
pugen la vorera i la fan malbé. 

5. Pas per a vianants 
del cementiri a la 
zona d’Els Jardins 

Habilitar un espai senyalitzat per al pas de 
vianants per fer més segur el trajecte a peu  
des del cementeri a la zona dels jardins. 

Des del cementiri a la 
zona d’Els jardins 

6. Arbrat a la 
carretera de 
l’ambulatori – Av. 
Font 

Posar arbres a la carretera de l’ambulatori fins 
l’avinguda de la Font per tal que hi hagi 
ombra i s’hi pugui passejar. 

Carretera ambulatori 
fins Av. de la Font 

7. Arbrat a l’Av. de la  
Font – Bonpreu 

Posar arbres de l’avinguda de la Font fins 
Bonpreu per tal que hi hagi ombra i s’hi pugui 
passejar. 

Av. de la Font – 
Bonpreu 

8. Crear nou parc i 
zona verda 

Crear una nova zona verda amb un parc 
infantil, doncs actualment n’hi ha pocs al 
municipi. 

On tècnicament sigui 
viable 

9. Millorar el parc de 
davant la Policia 

Renovar les instal·lacions del parc que hi ha 
davant la policia i millorar-lo amb més 
equipaments de joc infantil.  

Parc davant de la 
Policia 

10. Millorar el terra 
dels parcs infantils 

Posar sorra o sauló al voltant dels jocs infantils 
que hi ha als parcs per tal que la canalla no es 
faci mal si cau a terra. 

Parcs infantils del 
municipi 

11. Renovar jocs 
infantils dels parcs 

Revisar els jocs infantils que hi ha als diferents 
parcs i renovar aquells que siguin vells per 
altres més actuals. 

Parcs infantils del 
municipi 

12. Arranjar itineraris 
“Tot Natura” 

Arranjar els camins, millorar la senyalització i 
posar abeuradors sobretot per a la fauna 
silvestre -insectes, ocells, amfibis, rèptils i 
mamífers- als itineraris “Tot Natura”. 
Els abeuradors hauran de ser resistents per 
evitar actes vandàlics, i els passejants podran 
omplir-los d'aigua si ho volen. 
 

Itinerari “Tot Natura” 

13. Plaques 
fotovoltaiques 

Instal·lar plaques fotovoltaiques a la biblioteca 
i/o al casal municipal per tal d’autogenerar 
l’energia que consumeixen. 

Biblioteca i/o casal 
municipal 

14. Carril bici al 
passeig antic 

Crear un carril bici al passeig antic de Cunit. Passeig antic 

15. Senyalització de 
les vies compartides 

Millorar i fer més visible la senyalització de les 
vies compartides entre vianants i 
bicicletes/patinets, les que indiquen la 
velocitat màxima (10km), per tal que es 
respecti més. 

Vies compartides 

16. Posar més bancs 
en diferents punts de 

Instal·lar més bancs al Passeig marítim, entre la 
carrerada Santa Coloma i l’avinguda de la 

Passeig marítim, 
carrerada de Santa 
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TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ 

Cunit Font, per tal que la gent que hi passeja es 
pugui asseure. 

Coloma i Av. de la 
Font 

17. Posar ombra al 
passeig marítim 

Plantar arbres que facin ombra al passeig 
marítim, doncs a l’estiu hi fa molta calor i és 
una zona de passeig. 

Passeig marítim 

 

Durant la sessió, no s’ha recollit cap proposta d’inversió no consensuada. 

D’altra banda, s’han recollit altres propostes que no complirien els criteris establerts en el 

procés: 

• Equipar el municipi amb un servei de grua per a que retiri els vehicles mal 

estacionats o avariats. 

• Acabar de fer la vorera que resta pendent de l’avinguda de la Font al passeig. És 

propietat privada. 

• Millorar la seguretat ciutadana al municipi. 

• Crear algun producte més de promoció turística del municipi. 
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