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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: 19 Setembre 2022 

Horari: 18:30 - 20:30 

Lloc: Espai Jove, C. dels Horts, 5 de Cunit 

Persones participants: 13 persones representants d’entitats 

N. M. C.  

I. E. 

J. M. R. V.  

A. P. 

E. P. 

D. A. V.  

A. M. N.  

G. E.  

C. M. G. 

A. C. M.  

V.  V. M. 

R.  E.  S.  
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J.  E.  S.  

 

Entitats participants: 10 associacions  

Alborada Grup de Teatre de Cunit  

AC  Pasión Flamenca de Cunit  

A Associació Cultural Amigas del Baile  

Asociación Cultural Casa de Andalucía Cunit  

Associació de Veïns Costa Cunit 

Balls Populars de Cunit   

Asociación Fibroapoyo 

Asociación de Vecinos Los Jardines de Cunit  

AC  Pasión Flamenca de Cunit  

Coro Rociero de Cunit  Alegria del Sur   

Joves Diables de Cunit 

2. Objectiu de la sessió 

Donar a conèixer el procés entre les entitats del municipi, 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. 
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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. Visions de futur 

Model desitjat de Cunit: 

 

Model no desitjat de Cunit: 
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5. Propostes recollides durant la sessió 

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

TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ 

1. Zona verda 
amb escenari 
central 

Crear una zona verda amb escenari 
central multifuncional i amb equipaments 
de joc infantil i juvenil a una zona 
accessible de Cunit. 

Zona accessible a 
determinar per 
l’Ajuntament 

2. Casa de 
Cultura 

Crear una casa de cultura amb un espai 
d’exposició del patrimoni festiu i espais 
multifuncional per exposicions i activitats. 

Zona propera al pas 
d’infants (Escoles, 
parcs...) 

3. Hotel 
d’Entitats 

Crear un hotel d’entitats amb espais 
multifuncionals per activitats i reunions de 
les entitats de la població. 

Punt entremig entre els 
diferents nuclis de 
població 

4. Càmeres de 
vigilància 

Instal·lar càmeres de vigilància per 
augmentar la seguretat en aquells llocs 
amb més incivisme i més inseguretat 
ciutadana.  

Entrades i sortides dels 
nuclis de població i 
zones conflictives. 

5. Itineraris 
senyalitzats 
entre nuclis de 
població 

Arranjament d’itineraris de passeig 
senyalitzats entre els diferents nuclis de 
població amb zones de pícnic.  

Entre tots els nuclis de 
Cunit 

6. Centre cívic 
Costa-Cunit 

Crear un centre cívic amb espais 
multifuncionals per tal de dur a terme 
diferents activitats al barri de Costa-Cunit. 

Costa - Cunit 

7. Equip de so Adquirir un equip de so per cedir a les 
entitats amb la potencia suficient per 
poder realitzar activitats en espais exteriors.  

General 

8. Skatepark 
Costa-Cunit 

Instal·lar un skatepark a Costa - Cunit. Costa - Cunit 

9. Centre 
d’interpretació 
de la natura 

Crear un centre d’interpretació de la 
natura a Costa - Cunit 

Costa - Cunit 

10.  Baden de 
ciment  

Instal·lar badens de ciment als diferents 
carrers de Cunit on s’observi que els 
vehicles circulen amb major velocitat. 

A determinar per 
l’Ajuntament 

 

Durant la sessió, no s’ha recollit cap proposta d’inversió no consensuada. 
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D’altra banda, s’han recollit altres propostes que no complirien els criteris establerts en el 

procés: 

• Més accessibilitat a l’Ajuntament i més suport per fer tràmits electrònics (no 

inversió) 

• Més atenció presencial a l’Ajuntament (no inversió) 

• Més neteja (no inversió) 

• Més pro activitat de l’Ajuntament (no inversió) 

• Més connexió entre els diferents nuclis de població en transport públic (no inversió) 

• Arranjament de la Via Làctia (està previst en el nou PMU) 

• Suport econòmic, tècnic i de material per part de l’Ajuntament per promocionar 

la cultura (no inversió) 

• Recuperar les subvencions a les entitats (no inversió) 

• Badens i semàfors a l’Avinguda Barcelona per reduir el perill actual existent per als 

vianants (és competència de la Generalitat) 
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