
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

CONDICIONS DE LES PROPOSTES
Q_uin tipus de propostes puc fer? 

Pots fer qualsevol proposta en matèria d'inversions que creguis necessaria per a Cunit.

Les inversions són ten allo que l'Ajuntament put construir o adquirir, perdurable en el temps i que 
permet abordar necessitats concretes del conjunt de la població. 

Per exemple:

Q_uines condicions han de tenir les propostes?  

• Han de ser inversions i no superar un cost màxim de 100.000 € cada proposta

• Respectar el marc normatiu i legal vigent

• Ser de competència municipal i sobre béns de propietat municipal

• Tenir un cost de manteniment sostenible, que no comportin una despesa corrent anual elevada

• Ser concretes per possibilitar l’anàlisi de la seva viabilitat tècnica, competencial i legalitat

• Ser sostenibles social i ambientalment, tenir visió de col·lectivitat i tenir un impacte positiu en el conjunt del 
municipi o en barris o sectors concrets del poble

• No trobar-se en fase de planificació o execució per part de l’Ajuntament

• S'han de presentar en el termini i forma establerta.

Es poden presentar un maxim de 2 propostes.
El termini per a presentar propostes és del 16 de setembre al 16 d'octubre.
Fins al 16 d'octubre, pats fer-nos arribar les teves propostes!
Trabaras més informació del procés al web Decidim Cunit.

Si necessites suport, pots adre ar-te al dept. de Participació Ciutadana, trucant al 977674080,
extensions 305 i 310 o al correu electronic participacio@cunit.cat.



Q_ui pat presentar propostes? 

• Individualment: tutes les persones majors de 16 anys que viviu, treballeu o teniu un vincle amb Cunit
• En grup: les entitats i associacions locals, a través del vostres representants.

Com i quan puc presentar les propostes?
La presentació de propostes es pot fer de 3 maneres : 

* De forma telematica: a través de la plataforma decidim.cunit.cat
* Durant les sessions de presentació i elaboració de propostes
* A través del formular de presentació ques es podrà registrar a la Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC

o dipositar-lo a les urnes ubicades a: Casal Municipal, CC Cal Cego, Biblioteca, Espai Jove, Casal de 
la Gent Gran, Oficina de Turisme i als punts de dinamització.

Es poden presentar un maxim de 2 propostes.

* Des del 16 de setembre i fins al 16 d'octubre pots fer-nos arribar les teves propostes!

Trabaras més informació del procés al web Decidim Cunit.

* Si necessites suport, pots adre�ar-te  al dept. de Participació Ciutadana,

al correu electronic participacio@cunit.cat o trucar al 977674080, extensions 305 i 310
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