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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: 21 Setembre 2022 

Horari: 17:00 - 19:00 

Lloc: Casal de la Gent Gran de Cunit. Adreça: C. dels Horts, 7 

Persones participants: 10 persones  

M. B. 

A. C. N. 

M. P. V. 

V. P. 

S. S. C. 

J. d. l. R. 

J. A. O.  

F. F. G. 

E. Y. M. 

A. A.  
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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 serveis generals, el Sr. Xavier 

Lorenzo Torres. 

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. Visions de futur 

Model desitjat de Cunit: 
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Model no desitjat de Cunit: 

 

5. Propostes recollides durant la sessió 

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

TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ 

1. Bancs i arbres a la 
vorera des del col·legi 
fins la rotonda nova 

Instal·lar bancs i arbres a la vorera que va 
des del col·legi fins la rotonda nova per 
facilitar el passeig dels vianants. 

Col·legi fins la 
rotonda nova 

2. Ombra al passeig 
marítim  

Crear ombra al passeig marítim que 
permeti passejar a l’ombra per exemple 
amb arbrat. 

Passeig marítim 

3. Ampliar vorera a 
l’Av. Tarragona 

Ampliar la vorera eliminant places 
d’aparcament a l’Avinguda Tarragona. 

Avinguda 
Tarragona 

4. Arranjament de la 
plaça de la petanca 

Arranjament de la plaça de la petanca a 
Valparaíso, perquè sigui una zona 
agradable. 

Plaça de la 
petanca - 
Valparaíso 

5. Cobrir terrassa 
superior del casal de la 
gent gran  

Cobrir la terrassa superior del casal de la 
gent gran creant una zona d’ombra i 
protegida de les inclemències del temps 
que permeti desenvolupar activitats a 
l’exterior. 

Terrassa superior 
del casal de la 
gent gran 

6. Crear un pipicà Crear un pipicà al passeig del bosc, és 
una zona on actualment ja es passegen 
gossos, establir una zona per aquest 
objectiu permetria mantenir l’espai més 
net. 

Passeig del bosc 
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7. Crear un jardí 
botànic 

Crear un jardí botànic que permeti unir els 
nuclis de població entre el centre i els 
barris i també ser un atractiu turístic. 

Espais entre el 
centre de Cunit i 
barris 

 

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: 

• Zona verda que uneixi barris i nucli (previst que en part de l’espai existent s’edifiqui 

un Bon Preu i una zona verda, tenint en compte que es un espai particular. La 

segona part de l’espai depèn del plantejament urbanístic. Hi ha previsió d’un parc 

d’interpretació de la natura). 

• Aparcament municipal a l’espai de darrera de l’estació (urbanísticament no 

viable) 

• Aparcament d’autocaravanes (previst) 

• Plantar plantes als parterres des de Segur fins Cunit (previst) 

• Cobrir la terrassa del casal d’avis (excedeix el pressupost) 

• Unir els passejos (urbanísticament no viable i a més inclou terreny privat) 

• Instal·lar papereres a l’Avinguda Sitges (no viable, la inversió està vinculada a un 

contracte de serveis actualment en licitació pública)     
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