ACTA DE LA REUNIÓ
DE LA COMISSIÓ DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Lloc: Sala d’actes del Casal Municipal
Data: 17 d’agost de 2021
Hora d’inici: 10:00 hores

En data 10 d’agost, l’Alcalde, president de la Comissió convoca reunió de la Comissió
de Pressupostos participatius amb el següent ordre del dia:
1. Informació sobre el dictamen tècnic de les propostes presentades en el
procés, posada en comú i validació.
2. Informació sobre les actuacions a realitzar després de la validació i preparació de
les fases 4 i 5 de presentació i votació de les propostes
3. Torn obert de paraules
Assisteixen a la reunió:
Jaume Casañas – Alcalde
Dolors Carreras - Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés
Carolina Burgos - En Comú Podem Cunit- En Comú
Ángel Grau - Ciutadans - C’S
M. Gloria Sancho - Esquerra Republicana de Catalunya
Miquel Àngel Belda, tècnic d’Esports
Susana González, tècnica de Comunicació
Ada Carné, tècnica de Participació
S’excusa l’assistència del regidor de Participació Ciutadana, David Marquínez i de la
regidora designada d’Impulsem Cunit, Beatriz Luque, així com de la resta de membres
de la Comissió tècnica que no han pogut estar presents.
Desenvolupament de la sessió:
La reunió s’inicia amb la benvinguda de l’alcalde als membres de la Comissió i
excusant l’assistència dels regidors per motius d’agenda.
La tècnica de Participació Ciutadana explica com s’ha desenvolupat la fase de
recollida de propostes i la posterior avaluació, per part dels membres de la Comissió
tècnica de cadascuna de les propostes presentades. Comenta que s’han rebut 80
propostes però que 4 han estat presentades per persones no empadronades, motiu
pel qual s’han descartat sense posterior valoració.
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Fa esment que del total de propostes presentades, 31 ho han estat a través de la
plataforma Decidim Cunit i 49 presencialment. D’aquestes últimes, 6 s’han presentat a
través de la OAC i les 43 restants en el taller de debat realitzat al Casal de la gent gran
i en els punts de dinamització al carrer. En aquest sentit, remarca la importància dels
espais de trobada per al coneixement del procés i la generació de propostes. Indica
també que 67 propostes han estat presentades per la ciutadania a títol individual i 9
per associacions del municipi.
S’explica que hi ha hagut propostes amb continguts idèntics o similars i que en aquest
cas s’ha proposat a les persones que les han realitzades, la seva agrupació en el cas
de les vàlides, així com també s’ha proposat la reformulació de la proposta en aquelles
que s’ha considerat tècnicament necessari.
El resum de propostes presentades és el següent:
PROPOSTES
Presentades
Vàlides
No vàlides
TOTAL
Finals
Vàlides
No vàlides
TOTAL

Nombre
21
55
76
17
45
62

Es recorda quins són els criteris pels quals s’han dictaminat les propostes com a
vàlides o no vàlides, en aplicació de les condicions establertes en la base 5.1 de les
normes reguladores, i s’exposen per part de la tècnica de Participació i del tècnic
d’Esports aquelles que atenyen al seu àmbit, cadascuna de les propostes de la
ciutadania i entitats del municipi presentades, amb indicació del cost estimat per
aquelles que s’han validat favorablement i amb la motivació de les que s’han
considerat no vàlides.
Sorgeixen alguns dubtes sobre la interpretació dels motius de no validació d’alguna de
les propostes, com per exemple la relativa a les càmeres de vigilància per evitar el
llançament d’escombraries, que s’aclareix en relació a l’objectiu de la proposta descrit
pel seu proposant. Es contrasta també que igual que es considera necessària la
dinamització en la proposta no acceptada d’un Museu de la ciència a l’aire lliure també
ho és en la proposta de Parc d’educació vial que ha estat acceptada. En aquest sentit
s’explica que la majoria de parcs d’educació vial són oberts per a l’ús lliure i que es
compta en aquest cas d’actuacions amb les escoles adreçades a la formació vial.
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Seguidament, es posa l’accent en que les propostes que siguin definitivament
desestimades perquè no compleixen els criteris d’acceptació establerts en el procés,
seran tingudes en compte i passaran a l'estudi pels tècnics i les tècniques de
l'Ajuntament, de cara a possibles inversions o projectes de despesa futurs.
S’informa també que s’enviarà a tots els participants l’informe de validació de la
Comissió tècnica.
Tot seguit, la Tècnica de Comunicació explica com està plantejada la campanya de
comunicació en aquest punt. Especifica que seria idoni la presentació de les propostes
per part de cada persona proposant en el transcurs de l’acte públic que està previst pel
24 de setembre, que tot i ser festiu a Barcelona, és un divendres i és un dia òptim per
a aconseguir més assistents. A més, caldrà valorar la situació sanitària del moment.
Explica la tècnica que s’està treballant en l’edició del material de difusió de la fase
d’exposició de les propostes validades que constarà de material en paper, audiovisual i
també en una exposició en equipaments municipals amb més flux d’ usuaris.
Es posa en consideració el fet que de cara a la propera edició dels pressupostos
participatius, s’hauria d’avançar tot el calendari per tal de no coincidir en cap fase amb
la temporada d’estiu i es proposa començar a treballar les bases de participació el
proper mes d’octubre.
S’accepta la validació tècnica efectuada i s’acaba la sessió amb l’acord de trametre a
tots els assistents la documentació definitiva relativa a la validació de la Comissió
tècnica.
Cunit, 17 d’agost de 2021
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