


Fases del procés
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Prèvia: definició del procés

1. Campanya de comunicació i 
presentació de propostes

2. Valoració inicial de propostes 
per part de la comissió tècnica

3. Fòrum ciutadà

4. Treball intern propostes 
finalistes (comissió tècnica)

5. Votació final i retorn

6. Execució i seguiment dels 
projectes

Difusió procés: 5-23 setembre
Presentació propostes: 16 setembre a 16 octubre

Març - juny

18-25 novembre

Octubre - novembre

Gener - febrer

Votació final: 6-26 març
Retorn i valoració procés: 27 març a 6 abril

Juny - desembre



Recordem
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Condicions de 
les propostes



Resultats de la valoració 
tècnica inicial
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Valoració 
tècnica inicial

24 

Vàlides

• Vàlides: 6

• Vàlides agrupades: 8

• Vàlides reformulades: 10

26

No vàlides

31

Previstes 
Existents

81 PROPOSTES



Dinàmica participativa de 
priorització de propostes
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1. Debat de les propostes en grups temàtics (espais verds i parcs / via pública, mobilitat i 

material) i priorització en base a determinats criteris:

a. La seva necessitat tenint en compte la problemàtica o mancança a la que donen 

resposta.

b. La quantitat de població a la que beneficien.

c. La seva sostenibilitat en el temps.

Per cada criteri s’estableix la puntuació d’1 a 3, sent 1 poc, 2 bastant i 3 molt. Fent el 

sumatori dels 3 criteris (a,b,c) s’obté el total grupal.

2. En plenari, compartició dels resultats globals, debat i priorització individual de les 

propostes. Cada participant selecciona 5 propostes (resultats indicats en la columna prioritat 

final).

3. Es determina la prioritat final de les propostes en base a la priorització individual que 

permet escollir un total de 10 propostes, i afegint les 5 (de la resta) que han obtingut major 

puntuació durant el debat grupal.

Sessió 23 de novembre 2022 - Sala de Plens 

9 assistents



Resultst
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N PROPOSTES ÀMBIT ESPAIS VERDS I PARCS
LES MÉS 

NECESSÀRIES

LES QUE 

BENEFICIEN A 

MÉS POBLACIÓ

LES MÉS 

SOSTENIBLES

TOTAL 

GRUPAL

PRIORITAT 

INDIVIDUAL FINAL

161
Integrar la naturalesa al nucli urbà mitjançant la plantació d’arbres a la 

zona d’aparcament davant l’estació de ferrocarril
1,75 1,75 2 5,5 0 vots

177
Crear una zona verda i un parc infantil en l’espai públic existent al 

lateral de l’Av. Barcelona 43 (Reformulada)
1,75 2 2 5,75

0 vots

SELECCIONADA

179
Millorar el terra dels parcs infantils - Millorar el terra de les àrees de 

jocs infantils dels  parcs amb paviment de seguretat. 
3 3 2 8

2 vots

SELECCIONADA

181
Complementar els itineraris “Tot Natura” amb abeuradors per a la 

fauna silvestre. La senyalització i arranjament de camins es troba 

actualitzada i en condicions.
3 3 3 9

6 vots

SELECCIONADA

186

Crear una zona d’ombra vegetal a la placeta de Valparaíso Platja, 

davant del Passeig Marítim. No es pot plantar altre arbrat al passeig 

marítim a banda de les palmeres existents i reposar els exemplars que 

manquen. 

Els participants identifiquen que la proposta 186, s’hauria d’unificar amb proposta 

208. S'agruparà a aquestes dues propostes la 206.

187
Crear una zona verda amb escenari central i mobiliari urbà  a la Pl. 

Jaume Vidal
2,5 2,75 2,75 8

0 vots

SELECCIONADA

226
Substitució de totes les palmeres que manquen en el Passeig Marítim.

(Puntualització del grup durant la sessió: plantació de palmeres 

adultes)
3 3 2,75 8,74

4 vots

SELECCIONADA

165/

244

Reforma de la zona verda amb jocs entre Lligabosc i Gessamí, al c. 

Canigó, i reforma estructural total de l'àmbit. No són viables els jocs 

d'aigua pel manteniment, control i risc sanitari
2,5 2,75 2 7,25

0 vots

SELECCIONADA

178/

203

Fer una reforma completa del parc del c. Rovira i Virgili, amb una 

actuació de poda selectiva per poder instal·lar-hi enllumenat. No és 

viable la instal·lació de jocs infantils perquè en pertànyer a una zona 

de servitud de Renfe, depèn de la seva autorització.  

3 3 3 9
6 vots

SELECCIONADA

Resultats
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N PROPOSTES ÀMBIT VIA PÚBLICA, MOBILITAT I MATERIAL
LES MÉS 

NECESSÀRIES

LES QUE 

BENEFICIEN A 

MÉS POBLACIÓ

LES MÉS 

SOSTENIBLES

TOTAL 

GRUPAL
PRIORITAT FINAL

162 Instal·lar Aparcaments per a bicicletes al Passeig Marítim 1 1 2 4

184 Senyalització de vies compartides entre vianants i bicicletes 3 3 3 9
8 vots

SELECCIONADA

185
Posar més bancs en diferents punts de Cunit (Puntualització del grup durant la 

sessió: necessitat en la zona nova davant del càmping)
2 2 3 7

0 vots

SELECCIONADA

195
Instal·lar badens de ciment per reduir la velocitat dels vehicles als punts més 

conflictius
3 3 3 9

6 vots

SELECCIONADA

196
Adquirir un equip de so per a les diverses activitats que organitzen les 

associacions locals 
1,4 1,4 2 4,8

208
Arranjament íntegre de la plaça de la petanca a Valparaiso platja, perquè sigui 

una zona agradable amb bancs, zona verda i arbres. 
3 2 2 7

2 vots

SELECCIONADA

217

A l’àmbit del c. Gaià i la zona verda del c. Francolí, fer accessible la zona verda 

amb un baden elevat i una rampa i una ampliació de voreres acotada a l’espai 

d’accés. L’àmbit proposat és un carrer en cul de sac que no compleix 

accessibilitat. Reformar-lo tot necessita més dotació econòmica i un estudi 

acurat.

1 1 2 4

239

Instal·lació de veles al correcà del carrer dels Horts per ampliar la zona d’ombra 

existent. A la Rambla del Prat no és viable perquè està catalogada com a zona 

inundable i no es pot posar d'altre mobiliari que es pugui veure afectat. 

(Puntualització del grup durant la sessió: dubtes de perquè es va crear un 

correcà a la Rambla del Prat)

2,8 1,8 2 6,6
1 vot

SELECCIONADA

242
Nova via ciclable a Cunit. Es proposa desenvolupar una via ciclable a l’Av. 

Vilanova i la Geltrú, entre el c. Les Sorres i el c. de l’Estació, donant continuïtat 

a la via ciclable que enllaçarà la C-31 pel c. Les Sorres fins al Pg. Marítim.  
2.4 2 3 7,4

4 vots

SELECCIONADA

163/

225

Instal·lació de bandes reductores de velocitat a l’Av. del Castell (un parell a 

cada banda dels passos de vianants) i a l’Av. Mediterrani (pas de vianants 

alçada 34-36) 

2 2 3 7
0 vots

SELECCIONADA

212/

236

Instal·lació d'una font i una dutxa per a gossos al Passeig Marítim a la zona 

verda de Can Toni. 
2.6 2 3 7,6

6 vots

SELECCIONADA

Resultats



Informa’t!
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https://decidim.cunit.cat/processes?locale=ca
https://decidim.cunit.cat/users/sign_up?locale=ca


https://decidim.cunit.cat/processes

