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INFORME DE RESULTATS DE LA FASE DE VOTACIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

2021/22  

 

Entre el 28 de setembre i el 17 d’octubre ha tingut lloc la cinquena fase del procés  

Votació dels pressupostos participatius 2021/22, desenvolupada per mitjans telemàtics 

a través de la plataforma digital de participació de l’ajuntament, Decidim Cunit.   
 

En aquesta fase,  la ciutadania de Cunit ha pogut emetre el seu vot a favor de cinc de 

les 17 propostes ciutadanes que s’han sotmès a la votació popular.  

Per a participar en el procés de votació, ha estat necessari complir el requisit 

d’empadronament al municipi de Cunit en data 17 d’agost de 2021, d’acord amb el que 

estableixen les bases reguladores d’aquest procés i tenir 16 anys o més en aquesta 

data, i estar registrat a la plataforma Decidim Cunit.    

Les dades de participació en la votació són les següents:  

 

Censats a 17 d’agost de 2021:  12.157 

Votants a 17 d’octubre de 2021:        172 

Percentatge participació sobre el cens:               1,4%          

Vots vàlids/finalitzats:       157 

Vots en procés:          15 

 

 

Els resultats de l’escrutini telemàtic dels vots és com segueix:  

 PROJECTE  VOTS 

1 Zones d'ombra i bancs al Passeig Marítim 

 

77 

2 Instal·lació de caixes -niu de ratpenats i ocells 

insectívors 

61 

3 Via ciclable Cunit 

 

55 

4 Il·luminació zona pins al costat de la via del tren  52 

5 Hotels d'insectes pol·linitzadors 

 

50 

6 Parc infantil de l’Escola Solcunit 

 

49 

7 Correcà zona Can Torrents 

 

49 
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Projectes seleccionats 

Els projectes seleccionats que s’inclouran en el pressupost municipal de 2022 per a la 

seva execució ho han estat en base als vots obtinguts fins a esgotar la dotació 

econòmica de 130.000 euros assignada al procés.  

Un cop realitzat el recompte de vots, i ordenats els projectes de més a menys votats a 

través de la plataforma de participació ciutadana, cal tenir en compte que quan un 

projecte ha superat l’import disponible s’ha continuat per ordre de més a menys vots 

fins arribar a la quantia màxima de 130.000 euros.       

8 Fonts mixtes adaptades per a gossos  

 

46 

9 Parc educació vial  44 

 

10 “Canviteca” – Punt intercanvi de llibres  

 

39 

11 Parc per nadons  

 

39 

12 Millorar accessibilitat i dotar de bancs entorn 

Novallar   

33  

13 Més bancs 

 

30 

14 Rehabilitar la zona de parc infantil a Pere Romeu   27 

 

15 Col·locar papereres a Puig Pelós 19 

 

16 Senyalització passos subterranis a la via del tren 19 

 

17 Escultura Covid - Espai verd 

 

  7 

                                               Total vots vàlids emesos          696 

                                              Mitjana de vots per persona         4,4   
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D’acord amb això, els projectes seleccionats són els següents:  

 

Projectes no seleccionats 

         PROJECTE VOTS COST 

PROJECTE 

TOTAL 

ACUMULAT 

% 

VOTS 

1 

 

Zones d’ombra i bancs al 

passeig marítim  

77 60.000 60.000 49,04 

2  Instal·lació de caixes-niu de 

ratpenats i ocells insectívors 

61 1.800 61.800 38,85 

3  Via ciclable Cunit 55 62.000 123.800 35,03 

4  Hotels d'insectes 

pol·linitzadors 

50 2.800 126.600 31,84 

5 

 

Col·locar papereres a  

Puig Pelòs 

19 2.200 128.800 12,10 

      PROJECTE VOTS COST DEL PROJECTE % VOTS 

6 Il·luminació zona pins al costat de la 

via del tren  

52 13.000 33.12 

7 Parc infantil de l’Escola Solcunit 49 35.000 31,21 

8 Correcà zona Can Torrents 

 

49 25.000 29,30 

9 Fonts mixtes adaptades per a gossos  46 15.000 29,30 

10 Parc educació vial  44 

 

58.000 28,02 

11 “Canviteca” – Punt intercanvi de 

llibres  

39 8.600 24,84 

12 Parc per nadons  

 

39 35.000 24,84 

13 Millorar accessibilitat i dotar de 

bancs entorn Novallar   

33  55.000 21,01 

14 Més bancs 30 12.000 19.10 

15 Rehabilitar la zona de parc infantil a 

Pere Romeu   

27 65.000 17,20 

16 Senyalització passos subterranis a la 

via del tren  

19 3.500 12,10 

17 Escultura Covid-Espai verd 

 

  7 50.000 4,45 
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En total les 5 propostes seleccionades sumen un import de 128.800 €. La quantitat 

restant de 1.200 euros fins arribar als 130.000 assignats als pressupostos, pot ser 

emprada pel cas que el cost dels projectes puguin tenir algun increment.  

Els projectes que no han estat seleccionats, i que en alguns casos han obtingut un 

major nombre de vots, són tinguts en compte com a indicadors de les demandes 

ciutadanes i derivats a les diferents àrees i departaments per tal que puguin avaluar la 

seva futura viabilitat.    

Continuïtat del procés 

La propera fase del procés correspon al retorn de resultats de les votacions i dels 

projectes seleccionats objecte d’aquest informe i a la valoració del procés de 

pressupostos participatius.  

Per això s’elaborarà una enquesta en línia, a través del portal Decidim Cunit  per valorar  

i recollir les  opinions i propostes de millora de la ciutadania i es convocaran reunions 

de les comissions tècnica i política del procés per posar en comú els resultats i fer-ne 

l’avaluació final.   

Cunit, a data de signatura electrónica  

  

 


