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Valoració 
tècnica inicial 

 

A continuació, es relacionen les propostes vàlides, les no vàlides amb els motius pels que 
s’han considerat desfavorables i aquelles que s’han desestimat  perquè ja existeixen o bé 
estan previstes o planificades.  
 
Així mateix, la Comissió tècnica ha agrupat o reformulat algunes propostes per tal de poder 
redactar un projecte conjunt en el cas que siguin escollides o per poder incloure-les com a 
vàlides. 
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ID Títol de la proposta  

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

davant l’estació de ferrocarril    

162 Instal·lar aparcaments per a bicicletes al Passeig Marítim 

184 Senyalització de vies compartides entre vianants i bicicletes 

185 Posar més bancs en diferents punts de Cunit  

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

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

Reformulació i/o agrupació 
163 

- 

225 

Seguretat vial a l’Av. del Castell  

 

Badens reductors de velocitat   

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)  

165     

- 

244 

Parc infantil natural a Valparaíso 

 

Millora del parc del c. LLigabosc 

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 

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

existent al lateral de l’Av. Barcelona 143. 

178 

- 

203 

Millorar el parc de davant la Policia  

 

Enllumenat zona pins  

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.   

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

amb sauló, sorra o altra paviment de seguretat.  

181 Arranjar itineraris “Tot Natura Complementar els itineraris “Tot Natura” amb abeuradors 

per a la fauna silvestre. 

La senyalització i arranjament de camins es troba actualitzada i 

en condicions. 

186 Plantar arbres que facin ombra al 

passeig marítim, doncs a l’estiu hi 

fa molta calor i és una zona de 

passeig. 

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.  

187 Crear una zona verda amb escenari 

central multifuncional i amb 

equipaments de joc infantil i juvenil 

en una zona accessible a 

Crear una zona verda amb escenari central i mobiliari urbà 
a la plaça Jaume Vidal.  

PROPOSTES VÀLIDES   
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determinar per l'ajuntament   

208 Arranjament de la plaça de la 

petanca 

Arranjament íntegre de la plaça de la petanca a Valparaíso 

platja, perquè sigui una zona agradable amb bancs, zona 

verda i arbres.  

 

212 

- 

236 

Abeurador de gossos  

 

Dutxa per a gossos al Pg. Marítim 

(Espigó 1 – zona Can Toni)  

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

Marítim a la zona verda de Can Toni.  

 

217 Voreres accessibles  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. 

226 Reposició de palmeres al Passeig 

Marítim  

 

Substitució de totes les palmeres que manquen en el 

Passeig Marítim. 

239 Ombra als correcans de la Rambla 

del Prat i carrer dels Horts  

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.  

242 

 

Augment dels quilòmetres de carril 

bici                                                      

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.   
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ID Títol de la proposta Motiu desestimació  

156 Instal·lació de Fotovoltaiques a 
l'Escola Pública Pompeu Fabra i al Club 
de Voleibol Cunit 

La instal·lació a l'Escola Pompeu Fabra és 
competència de la Generalitat que té la previsió de 
instal·lar-les a totes les escoles de Catalunya.                                                                               
A la pista coberta, no es viable perquè la construcció 
és de sostre autoportant.   
 

166 Ampliació  i millora dels espigons No és de competència municipal. Aquesta 
intervenció compet al Ministeri de Costes 
 

168 Ampliació de l'espai del Casal de la 
Gent gran  

La bianualitat d'aquest procés de pressupostos 
podria fer factible encara que amb dificultats, la 
redacció i aprovació d'un Pla Especial Urbanístic per 
augmentar el sostre edificat però el  topall econòmic 
de 100.000 € és insuficient per a construir un espai 
d'aquestes característiques (el preu mitjà de de nova 
edificació és de 1.200 m2)  
 

169 Espai cultural a l’aire lliure   Analitzat l’espai lliure al Pg. Marítim es comprova 
que no es compta amb l’espai necessari i la ubicació 
idònia per minimitzar les molèsties pel soroll que  es 
pugui ocasionar en un espai d’aquestes 
característiques. 
Aquesta proposta es pot tenir en compte quan es 
desenvolupi el Pla d’Actuació Urbanística (PAU) de 
Cunit Sud.      

170 Tancament de les illes de contenidors No és viable perquè degut al canvi de contracte de 
residus s'eliminaran bona part dels contenidors 
existents. No obstant, pot ser plantejada en un 
procés posterior, quan es coneguin amb exactitud 
les ubicacions de les zones de contenidors.  
 

171 Sistema de subjecció de les papereres  Aquesta actuació es derivarà a la gestió del servei. 
No és una inversió  
 

173 Adaptar zona càrrega i descàrrega   
-Bonpreu -  

L’entrada a la zona de  mercaderies del comerç no es 
pot canviar d’ubicació, i es troba dins de la zona 
privativa de l'establiment. 
 

174 Pas per a vianants del cementiri a la 
zona d'Els Jardins  

El projecte supera el topall econòmic de 100.000 € i 
requereix un procés superior a 2 anys que afecta a 
tercers. 
 

PROPOSTES NO VÀLIDES  
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180 Renovar els jocs infantils dels parcs  Aquesta actuació està vinculada a un contracte de 
manteniment, no és una inversió.   
 

183 Carril bici al Passeig antic                                                     L’amplada d’aquest tram del passeig no permet una 
segregació exclusiva per a les bicis.  
Això no obstant, l’ordenança de circulació de 
vianants i vehicles en el seu art. 14.3 determina que 
les bicicletes poden circular pels passeigs respectant 
unes condicions, sempre que no hi hagi 
aglomeracions.  
 

189 Hotel d'entitats  El topall econòmic de 100.000 € és insuficient per a 
construir un espai d'aquestes característiques (el 
preu mitjà d'un edifici nou és de 1.200 m2).   

197 Estació de tren en estat ruïnós  Les instal·lacions de ferrocarril pertanyen i son 
competència d'ADIF. L'Ajuntament manté 
regularment reunions amb l'operador per millorar 
aquestes infraestructures, però la programació de 
les actuacions depèn dels pressupostos anuals 
d'aquests.  
 

202 Accés a un transport alternatiu als 
cotxes  per necessitat i continuïtat per 
tenir futur en un entorn rural 

Es tracta d'una proposta de servei, no és una 
inversió   
 

204 On fa més falta un carril bici que en els 
accessos a la naturalesa?  

El topall econòmic de 100.000 € és insuficient per a 
construir uns accessos de la llargada necessària per 
l'accés a qualsevol dels barris i urbanitzacions  
 

209 Cobrir terrassa superior a la del casal 
d’avis 

La bianualitat d'aquest procés de pressupostos 
podria fer factible, encara que amb dificultats, la 
redacció i aprovació d'un Pla Especial Urbanístic 
necessari per poder per augmentar el sostre 
edificable, però el  topall econòmic de 100.000 € és 
insuficient per a construir un espai d'aquestes 
característiques (el preu mitjà de de nova edificació 
és de 1.200 m2)  
 

210 Crear un pipicà No queda clar si la ubicació és a la plaça del C. 
Internet amb C. del Bosc. En la zona verda del carrer 
del Bosc no es considera viable fer un  tancament 
per a un correcà. S'han posat  2 correcans nous  en 
el darrer any i no es contempla en contracte de 
manteniment nous correcans almenys fins a al 2024 
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211 Crear un jardí botànic Supera el topall econòmic de 100.000 € i afecta 
terrenys públics i privats. No hi ha cap connexió 
viable entre nucli i zona urbana que disposi de la 
totalitat del terreny públic per fer-ho.  
 

220 Posar més papereres  
 

Adquisició que no pot ser considerada únicament 
com a inversió perquè està vinculada a un servei de 
recollida de residus.  
 

222 Festival trimestral de foodtrucks  amb  
premis al millor plat  
 

La proposta tracta de la organització d'una activitat, 
no és una inversió.  
 

223 Fer zona de vianants i carril bici 
integrat al Carrer Passeig Marítim amb 
accés amb cotxe només per a veïns 
 

El projecte superaria amb escreix el topall econòmic 
de 100.000 €  
 

228 Una proposta per a que  no es permeti 
l’accés dels gossos  a la platja i/o 
delimitar una zona. 
 

No és una inversió. Es proposa una actuació 
regulatòria.   
 

232 Tancar pistes de futbol per la nit A manca de concreció sobre l'espai a que es fa 
referència donat que hi ha diversos equipaments en 
aquestes condicions, es vol incidir que la solució a 
l’incivisme no és l’enreixat o el tancament dels 
espais, sinó establir la pedagogia pertinent pels usos 
correctes,  així com l’aplicació de les ordenances que 
regulen els espais. No es considera factible el 
tancament perimetral de les pistes, ja que implica 
tenir personal. Així es considera més adient tenir un 
control de la instal·lació, assegurar la desconnexió 
de l'enllumenat a l’hora establerta i el compliment 
de la ordenança reguladora de l’ús.                                                                                                                                              

 

234 Provisional Platja gossos, per la 
temporada de bany  
 

Aquesta proposta està condicionada a autoritzacions 
d'altres organismes, que tenen implicacions en els 
Plans d'usos de la platja i gestió del litoral, motiu pel 
qual va ser rebutjada en el procés 2021/22.  

235 Solucionar problemes amb l’emissari 
platja davant carrer Vendrell 
 

Es tracta d’una proposta que forma part del servei 
de manteniment de la xarxa de sanejament. No és 
una inversió.  

241 Mesures de reducció plaga de gats 
 

La proposta tracta d'establir un servei, no és una 
inversió.  
 

243 Adequació de la vorera de la riera El projecte supera el topall econòmic de 100.000 €  
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ID Títol de la proposta Situació antecedents 

160 Zona de confort climàtic Pertany a una zona de planejament urbanístic (Cunit 

Sud)  

 

164 Ombra al Pg. Marítim Proposta en la que ja s'està treballant per poder 

instal·lar 2 pèrgoles l'any vinent 

167 Estètica i seguretat. Treure-soterrar 

tendal elèctric, pins perillosos i 

mantenir palmeres en mal estat, 

tanques il·legals 

Hi ha un projecte aprovat de reorganització del 

sector. Pla de Millora Urbana - PMU 3 

 

172 El·liminar barreres arquitectòniques 

de les voreres   

Hi ha un projecte aprovat de reorganització del 

sector. Pla de Millora Urbana - PMU 3 

175 Arbrat a la crtra. de l'ambulatori - av. 

de la Font 

Està subjecte a l'execució del sector de planejament 

de la Plana del Castell SUD1 i SUD 2 

176 Arbrat a l'Av. De la Font - Bonpreu Ja està previst entre l'av. de la Font i aparcament de 

l'escola Pompeu Fabra     

182 Plaques fotovoltaiques Aquest projecte ja s'ha aprovat per a la Biblioteca, i 

està pendent de licitació.                                                                                

El projecte al Casal Municipal s'ha  inclòs en la 

sol·licitud de subvenció del Fons Europeu Next 

Generation 

188 Casa de Cultura  El ple va acordar la creació d'un espai cultural amb 

aquestes finalitats a la planta baixa del Casal 

Municipal (antiga Biblioteca).  

S’ha sol·licitat una subvenció del Fons Europeu Next 

Generation per rehabilitar íntegrament el Casal 

Municipal i incloure’l dins aquest espai cultural.     

190 Càmeres de vigilància  Aquesta proposta està contemplada dins dels 

projectes de l'Àrea de Tecnologies per l’any 2023 

191 Itineraris senyalitzats entre nuclis de 

població 

La única  zona de pícnic  que existeix  com a tal és al 

Centre Cívic Els Jardins i es troba correctament 

senyalitzada. 

192 Centre cívic Costa - Cunit Hi ha un procés endegat de formulació de Costa-

Cunit - Pla de Millora Urbana - PMU4 

193 Skatepark a Costa - Cunit Hi ha un procés endegat de formulació de Costa-

Cunit - Pla de Millora Urbana - PMU4 

PROPOSTES EXISTENTS, APROVADES, PLANIFICADES  
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194 Centre d'interpretació de la natura Hi ha un procés endegat de formulació de Costa-

Cunit - Pla de Millora Urbana - PMU4 

198 Parc zona Baronia És una proposta a desenvolupar en el marc de 

planejament del Pla de Millora Urbana - PMU6 

199 Zona aparcament estació Subjecte al Pla d'Actuació Urbanística - PAU 20 

205 Bancs i arbres a la vorera des del 

col·legi fins la rotonda nova 

Subjecte al Planejament urbanístic. La part més 

propera l'escola Pompeu Fabra s'executarà en breu.    

206 Ombra al passeig marítim No es pot plantar altre arbrat al passeig marítim a 

banda de les palmeres existents i reposar exemplars 

que resten.  

207 Ampliar vorera a l'Av. Tarragona És una proposta a desenvolupar en el marc de 

planejament del  Pla de Millora Urbana - PMU 3 

213 Fonts al passeig Les fonts existents al Passeig Marítim, a l'accés a les 

platges, són operatives durant tot l'any    

214 Arranjar passeig  Aquest àmbit de passeig Marítim està subjecte a un 

conveni urbanístic i ha de ser desenvolupat per la 

propietat, que si bé va cedir els terrenys per 

permetre el pas li resta redactar el corresponent 

projecte d’urbanització. 

216 Arranjar la zona després del 

cementiri 

Pla Especial Urbanístic en tràmit  - Cal Pla 

218 Nau multiesportiva La proposta està contemplada en el Pla Estratègic de 

l'Esport, en la línia estratègica relativa a les 

instal·lacions esportives i supera el topall econòmic 

de 100.000 €. Això no obstant, es tindrà en compte 

per la propera  fase del procés participatiu del Pla 

estratègic de l’esport 

219 Millorar accessibilitat a estació 

RENFE i … 

Compromís d'ADIF en la darrera reunió de 

formalitzar un protocol d'actuació de la proposta 

presentada per l'Ajuntament per executar aquesta 

millora. S'espera poder-lo signar enguany. 

221 Zona verda eixample  Subjecte a l'execució del planejament SUD 1 i SUD 2 

224 Semàfors Av. Barcelona Sol·licitat  al Departament de Territori de la 

Generalitat  - Carreteres 

229 Pipicà Hi ha un procés endegat de formulació de Costa-

Cunit - Pla de Millora Urbana - PMU4 

230 Parcs infantils naturals En aquesta línia està previst realitzar un projecte al 

c. Montserrat Roig, entre la Deixalleria i c. Julivardes 

que ja està en fase d'adjudicació 
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231 App mòbil per denunciar incivismes Proposta que  ja està contemplada dins dels 

projectes de l'Àrea de Tecnologies per l’any 2023. 

237 Implantar la recuperació dunar a 

totes les platges de Cunit 

Existeix un projecte aprovat que desenvoluparà el 

Servei Provincial de Costes de Tarragona. 

238 Correcà Platja (Zona Av. de la Font -

descampat) 

Subjecte al Pla d'Actuació Urbanística - PAU 20 

240 Millora pas soterrat RENFE En la darrera reunió amb ADIF, va existir el 

compromís de formalitzar un protocol d'actuació de 

la proposta presentada per l'Ajuntament per 

executar ADIF aquesta millora. S'espera poder-lo 

signar enguany. 

 


