28/06 al 03/09 2021

Validació de les propostes

Propostes presentades
• 80 propostes/4 - persones no empadronades
• 67 ciutadania / 9 associacions

• 49 presencialment* / 31 Decidim Cunit
*6 OAC / 43 sessió debat i espais dinamització

• 76 avaluades i dictaminades
• 21/17 vàlides / 55/45 no vàlides

Condicions de les propostes

Motius valoració desfavorable

• 5 - no són propostes d’inversió

• 6 - cost superior a 65.000 €
• 8 - no són competència o béns municipals

• 5 - s’estan executant o es preveu execució
• 4/7 – superaria termini d’1 any
• 1 – no respecta normativa vigent

• 16 – no són viables tècnicament
/22

PROPOSTES VALIDADES
FAVORABLEMENT

Propostes vàlides
CARRIL BICI CUNIT – Codi 20
DESCRIPCIÓ:

Donant continuïtat a les boxes (Bicibuc) instal·lats a
l'estació i promovent aquest tipus de mobilitat, es podria
efectuar un carril bici, dotant-lo d'arbres pel que li aporti
ombra i sigui viable utilitzar-lo durant l'estiu.
El recorregut podria ampliar el projecte que es començarà
amb la remodelació de la C31, es podria executar també en
el propi passeig marítim o inclús per sobre de la C31,
recorrent diferents carrers per donar-li accessibilitat a
aquestes zones.

Cost estimat :

62.000 €

Aclariments
reformulació:

Via ciclable de Cunit - Proposta reformulada tècnicament Es proposa desenvolupar una via ciclable per donar continuïtat al carril bici projectat a la C-31 i
enllaçar amb el Passeig marítim, connectant amb un bon nombre d'equipaments municipals.
La proposta original ha estat reformulada perquè l'Ajuntament es troba en fase d'estudi previ
d'un Pla Director de Xarxes Ciclables del municipi i estaria en concordança amb els documents
inicials d'aquest estudi desenvolupar, en un termini inferior a 1 any, una via ciclable en l'àmbit
descrit.
En canvi, l'actuació a la C31 no és factible perquè no és competència municipal sino de la
Generalitat.

Propostes vàlides
“CANVITECA” PUNT D’INTERCANVI DE LLIBRES – Codi 22
DESCRIPCIÓ:

Es tractaria de petites estructures repartides pel
passeig marítim, poble i urbanitzacions. En les
quals poder depositar llibres ja llegits, amb la
finalitat de crear diferents punts d'intercanvi de
llibres, promovent així i de manera gratuïta, el
coneixement cultural que ens proporciona la
lectura i els llibres.

Cost estimat :

8.600 €

Propostes vàlides
HOTELS D’INSECTES POL·LINITZADORS – Codi 28
DESCRIPCIÓ:

Hotels per insectes pol·linitzadors són llocs on
els insectes troben refugi i l'utilitzen per
reproduir-se.
Això és molt beneficiós per la pol·linització de
plantes, plantacions, etc. A més augmenta la
diversitat d'aus a la zona.

Cost estimat :

2.800 €

Propostes vàlides
REHABILITAR LA ZONA DE PARC INFANTIL A
PERE ROMEU – Codi 25 i 30
DESCRIPCIÓ:

25. Rehabilitació del parc colocant sòl de goma i una petita
pista de futbol amb gespa artificial com la de Prat de Cunit.
Aquest parc emblemàtic necessita una actualització pels
veïns del casc antic, els nens no tenen pista de futbol i han
de jugar en aquest parc entre els nens petits de la zona.

30. Rehabilitar la zona infantil de joc del passatge Pere
Romeu.

Cost estimat :

65.000 €

Aclariments
agrupació i
reformulació:

Es proposa rehabilitar la zona de parc infantil a Pere Romeu amb la
instal·lació de sòl de goma i renovació de mobiliari, però no es
considera compatible tècnicament la construcció d'una pista de
futbol amb els altres usos del parc.

Propostes vàlides
COLOCAR PAPERERES A PUIG PELÒS – Codi 34
DESCRIPCIÓ:

Col·locar papereres a Puig Pelós ja que
actualment n'hi ha molt poques

Cost estimat :

2.200 € - 30 unitats

Propostes vàlides
PARC INFANTIL DE L’ESCOLA SOLCUNIT – Codi 36
DESCRIPCIÓ:

S'hauria de canviar l'estructura perquè té
elements punxeguts i metàl·lics, i adaptar les
atraccions a un públic infantil (infants de 2 a 5
anys)

Cost estimat :

35.000 €

Propostes vàlides
MILLLORAR ACCESSIBILITAT I DOTAR DE BANCS
L’ENTORN DE NOVALLAR – Codis 39/40/44/46
DESCRIPCIÓ:

Millorar l’accessibilitat per a persones amb mobilitat
reduïda, la connectivitat amb les dues zones verdes,
generar espais millor pavimentats a l’entorn de Novallar,
i completar-ho amb rampes, guals i bancs accessibles.

Cost estimat :

55.000 €

Aclariments
agrupació i
reformulació:

S’agrupen les propostes 39-40-44 que proposen el canvi de bancs davant la
residència Novallar fent-los coincidir amb la zona d’ombratge i a la zona
verda contigua perquè són poc accessibles per persones grans (massa
baixos) i per cadires de rodes, amb la proposta 46 relativa a millorar
l’accessibilitat al seu voltant per a persones amb mobilitat reduïda (carrers
Osona, La Pedrera, la Selva i Crtra. De Sant Antoni).
La validació tècnica considera que tot i que l’entorn de Novallar ja constitueix
un espai accessible i acord a la normativa, si és factible millorar-ne
l’accessibilitat, la connectivitat i la dotació de nou mobiliari.

Propostes vàlides
ZONES D’OMBRA I BANCS AL PASSEIG MARÍTIM–
Codi 51

DESCRIPCIÓ:

Crear zones d’ombra al passeig marítim i bancs

Cost estimat :

60.000 €

Propostes vàlides
SENYALITZACIÓ PER LES BICICLETES Codi 52
DESCRIPCIÓ:

Senyalització per les bicicletes al pas subterrani
de la via del tren

Cost estimat :

3.500 € - carrers Tarragonès i Les Sorres

Propostes vàlides
ESCULTURA COVID – ESPAI VERD – Codi 65
DESCRIPCIÓ:

Es tractaria que alguns dels escultors municipals, ubicaren
una escultura en record a les víctimes de la Pandèmia i amb
això un espai útil, entre l'avinguda la Font i Carrer de
l'Estació, on actualment hi ha una vorera que no va a enlloc,
que podria passar a denominar-se. "El Racó de l'art a Cunit".
Actualment hi ha una tàpia que delimita el pàrquing de les
oliveres amb aquesta vorera, que es podria eliminar i amb
això guanyar un espai enjardinat per a aquesta proposta.

Cost estimat :

50.000 €

Aclariments
reformulació:

Es proposa una reformulació respecte la ubicació de l'escultura perquè
en el lloc proposat hi ha pendent un projecte d’urbanització.
La proposta d'ubicació seria situar-la a la plaça de la vila, com a espai
central del municipi que permeti accentuar-ne el seu caràcter de
reconeixement social, just al davant de l'espai dedicat a la memòria
històrica.

Propostes vàlides
MÉS BANCS Codi 67
DESCRIPCIÓ:

Més bancs a tot el poble que tinguin ombra.
Més bancs al poble per poder gaudir del temps
lliure ja que ens asseiem al terra.
Aquesta proposta seria beneficiosa per a totes
les edats

Cost estimat :

12.000 €

Propostes vàlides
INSTAL·LACIÓ DE CAIXES NIU DE RATPENATS I
OCELLS INSECTÍVORS - Codi 68
DESCRIPCIÓ:

Proposo la instal·lació i control de caixes nius
d'ocells insectívors i ratpenats als boscos i parcs
del nostre municipi per combatre la proliferació
de mosquits i la processionària als nostres
boscos.

Cost estimat :

1.800 €

Propostes vàlides
PARC EDUCACIÓ VIAL – Codi 69
DESCRIPCIÓ:

Seria un parc vial obert al ciutadà, on tant els menuts, els
joves, i gent que necessiti reeducació vial, pugui fer-ne ús.

Cost estimat :

58.000 €

Aclariments:

Existeixen models de dimensions reduïdes que poden donar resposta a
aquesta proposta, pensat per espais reduïts i que poden servir per la
funció educativa proposada.

Propostes vàlides
CORRECÀ ZONA CAN TORRENTS – Codi 70
DESCRIPCIÓ:

Espai lúdic per a gossos amb equipament. L'augment de la
població de mascotes a Cunit ens dóna la pista que cada
vegada hi ha més persones que es preocupen pel benestar
de les mateixes i que desitgen que un membre més de la
seva família sigui el més feliç possible. Quan els gossos
corren, juguen, ensumen, ... desenvolupen la seva salut
emocional per la qual cosa és molt important que
descarreguin les seves energies fora de casa i aprenguin a
socialitzar des de petits.

Cost estimat :

25.000 €

Aclariments:

Es posaria prop de la zona de moreres a la cantonada del C/ Teresa de
Calcuta i Mar Cantàbric i consistiria en el tancament de l'espai i la
instal·lació de jocs, dutxa font i papereres i rètol informatiu.

Propostes vàlides
FONTS MIXES ADAPTADES PER A GOSSOS I GATS
– Codi 85
DESCRIPCIÓ:

No és un caprici tenir cura de les nostres mascotes. La
conscienciació pel benestar dels nostres animals no ha
deixat de créixer i som conscients que la seva companyia
aporta beneficis a la salut física i mental de les persones que
convivim amb ells.
Per això, sol·licitem fonts mixtes, necessàries per als
nostres Peluts i ciutadans. En la nova ordenança, es
prohibeix que els peluts puguin accedir a les fonts
instal·lades al passeig Marítim i és molt necessari per a ells
el hidratar-se, aquí sortim beneficiats tots, serien fonts
mixtes per cobrir les necessitats tant d'humans i animals.

Cost estimat :

15.000 €

Propostes vàlides
IL·LUMINACIÓ ZONA DE PINS AL COSTAT DE LA
VIA DEL TREN – Codi 87
DESCRIPCIÓ:

Es tractaria d'il·luminar la zona de pins que hi ha al
final del carrer Joan Maragall, darrera de Medi
Ambient. Es beneficiarien els veïns que passegem per
la zona.
La petita zona de pins, darrera de Medi Ambient és un
lloc ideal per asseure's una estona en els bancs que ja
van col·locar i que de nit no podem gaudir per manca
d'il·luminació. Se'n beneficiarien els veïns de la zona i
gent de pas.

Cost estimat :

23.000 €

Propostes vàlides
PARC PER NADONS – Codi 93
DESCRIPCIÓ:

Fer un parc infantil per nadons de 0-3 anys a la
zona Roselló -Montcada "Les Marietes"

Cost estimat :

35.000 €

PROPOSTES VALIDADES
DESFAVORABLEMENT

Propostes no vàlides
Codi

PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

MOTIU
El municipi s'ha adherit a un
programa comarcal per emplaçar una
nova àrea on puguin aparcar les
autocaravanes.

17

Àrea per autocaravanes

18

Adequació de voreres del
municipi

19

Espai per la trobada
de famílies

Una àrea per autocaravanes al solar davant de la platja.
Molts metres desaprofitats que tenim en aquest recinte,
podríem ser l'enveja d'un turisme en alça i molt ben vist en la
resta d'Europa, com són les autocaravanes.
Tanmateix, l'emplaçament proposat
es troba en un àmbit que requereix
50 o 60 places, amb connexió individual d'electricitat, i aigua gestió urbanística i per tant no es
(en molts llocs cobren una tarifa).
podria realitzar en el termini d'1 any
establert en les bases dels
pressupostos participatius
Proposo adequar les voreres del municipi, especialment les La proposta presentada està prevista
de barri Baronia. La majoria de voreres del municipi es
en el planejament urbanístic de Cunit
troben en molt mal estat i molts vorades no tenen rampa, pel en forma de Pla de Millora Urbana
que resulta molt difícil circular amb carrets de nadons i
(PMU) que cal redactar i
cadires de rodes.
desenvolupar.
Especialment el barri Baronia té unes voreres que no es
poden considerar ni voreres ja que resulta impossible
transitar per elles.
Crear un espai de joc i relació, on els nens poden explorar i
relacionar-se entre ells i amb els adults i on les famílies
poden compartir la seva experiència d'educar i fer créixer els
seus fills.

Aquest procés supera amb escreix
l'any previst per els projectes dels
pressupostos participatius.

Es considera una proposta d'interès
però actualment no hi ha
disponibilitat d'espais municipals que
puguin acollir aquesta funció.

Es realitzarien diferents activitats i tallers com: Veure
pel·lícules en família amb un valor afegit ja sigui treballar la
La creació d'un nou espai supera el
inclusió, tractar temes d'igualtat ... Cuina i fomentar hàbits de
pressupost previst en l'actual procés.
nutrició saludable.

Propostes no vàlides
Codi

21

23

24

PROPOSTA

Museu de la ciència a l'aire lliure

Rehabilitació Llar d’Infants ‘Les
Marietes’
i reobertura de les instal·lacions

Arranjar el pas sobre pont d' Av.
de la font

DESCRIPCIÓ
Un espai obert a tothom i per a totes les edats, on s'hi
podrà experimentar tot jugant. Al parc s'hi podrien
trobar diversos jocs de caire científic amb panells
informatius sobre el fenomen esperat i amb diferents
nivells de dificultat.
Objectius:
- Crear un punt de trobada per a tot tipus d'activitats
relacionades amb la ciència.
- Fomentar l'interès per la ciència, fer-la propera,
atractiva i entenedora.

MOTIU

Les instal·lacions temàtiques en espais
lliures com aquesta proposada son
mecanismes interessants per afavorir
la interacció social i punts de
coneixement en el territori.
No obstant, una actuació d’aquesta
naturalesa requereix d'una programa
de dinamització del que no disposem
actualment. Així mateix, l'actuació
superaria els 65.000 € assignats per
proposta, donat que necessita una
Ubicació proposada: Carrerada de Santa Coloma
certa especificitat en el tipus de jocs i
(terreny municipal).
disseny que no està estandarditzada.
L’equipament de les Marietes
necessita una inversió superior als
Proposem la iniciativa de rehabilitació i reobertura de 150.000 €, ja que per vandalisme està
les instal·lacions de la llar d’infants de Les Marietes.
mancat de serveis i amb importants
Aquest equipament municipal es troba en mal estat,
deficiències.
deteriorat, amb vidres i portes danyades i tancat al
Requereix l’aprovació d’un projecte
públic.
específic que no es pot desenvolupar
Davant l’increment poblacional i el previsible augment en l’horitzó d’un any, tot i que no es
de la natalitat els propers anys al municipi, així com la descarta el seu arranjament i
construcció d’un nou institut a pocs metres de la llar
reobertura fora del programa de
d’infants, és convenient reobrir aquest equipament.
pressupostos participatius i per
necessitat de demanda d’aquest
segment de població
Si no es pot fer més ample el pas, es podria treure els
arbustos i fer més ampla la vorera d'aquesta part a el
No és competència municipal.
menys, que quan estan sense podar, estrenyen encara
Actuació en execució a la C-31, a
més el camí. Canviar la tanca, posar-ho més a fora, i
càrrec de l'administració competentposar més tanca al costat que dóna al barranc, ja que hi
Generalitat
ha un tros obert. És un camí força principal que podria
millorar-se molt

Propostes no vàlides
Codi

PROPOSTA

27

Càmeres per evitar el llançament incívic
d'escombraries

29

Zona de pícnic i barbacoa davant
l'escola Solcunit

35

37

DESCRIPCIÓ

MOTIU

La meva proposta és la d'instal·lar càmeres de
vigilància a diversos punts per evitar així que es
repeteixin els abocaments incívics d'escombraries
fora dels contenidors, es diu d'objectes
voluminosos, runes i restes de poda.
No respectaria la legalitat vigent.
La Llei de protecció de dades impedeix
Pot servir com a element dissuassori, però el més l'ús d'imatges si no és per evitar delictes,
Important a remarcar és que també serviran per
no sancions administratives
identificar i sancionar els infractors.
PROFESSIONALS I particulars van amb els seus
cotxes plens i deixen tot per terra, Sortint dia a dia
airosos. Per un Cunit net
El municipi compta amb una zona
habilitada com a espai de pícnic i
Fer una zona de barbacoa davant l'escola Solcunit.
barbacoa, reglamentada i amb les
Entre c. Garrofers, c. Rosa Sensat i c. La Selva, hi ha
garanties de seguretat en la zona de foc al
un parc en el que s'hauria de construir una zona de
Centre Cívic dels Jardins.
pícnic i graelles de barbacoa per fer un espai de
socialització.
No es considera viable l'ús de barbacoes
en aquest parc.

Obertura/Rehabilitació del carrer petit

Actuació interessant i prevista en el
Reobertura d'un carrer que va del c/ Oceà Atlàntic Planejament municipal, però el fet que el
fins al c/ Mar Cantàbric on actualment hi ha una
tram de carrer estigui subjecte a
masia
expropiació
fa
inviable
poder
desenvolupar l’actuació només en un any.

Carril bici que unifiqui el dels Jardins amb
Els Rosers i Costa Cunit

Se trata de unificar las dos urbanizaciones de
montaña y poder acceder de una forma más
beneficiaria para nuestros hijos y también poder
realizar en familia, para llegar al pueblo con más
facilidad. Hoy en día la mayoría de nuestros hijos
van en bicicleta o patinete y de esta forma les
facilitaría la mejor comunicación con sus estudios y
amigos.

Actuació d'interès que ha estat
analitzada, però el fet que el tram
possible del carril de connexió estigui
subjecte a expropiació fa inviable poder
desenvolupar l’actuació

Propostes no vàlides
Codi

PROPOSTA

DESCRIPCIÓ
No hi ha lloc per aparcar, ampliar la zona
d'aparcament al costat del castell.

38

Zona d'aparcament a l'ambulatori

42

Un pipicà a la platja/58/60

43

Un circuit de bicicleta a la muntanya

MOTIU
No existeix espai per poder ampliar
aquest aparcament.

Cal preveure que el desenvolupament
L'avinguda del Castell no té una zona d'aparcament
urbanístic de la plana del Castell permetrà
per les persones que van amb a l'ambulatori, fent
assolir un major nombre de places
que els cotxes aparquin a i sobre la vorera.
d’aparcament.
El cost de manteniment d'un espai
d'aquestes característiques i
exclusivament per aquest ús és molt
elevat i no es considera assumible per
Un petit tros de platja per ús i gaudí de les
part dels contribuents sinó dels
mascotes sense tenir que preocupar-se de res.
propietaris dels gossos qui han de vetllar
perquè no embrutin amb els
excrements i les miccions els espais
públics, les façanes i el mobiliari.

Proposta genèrica que entenem inviable
per tractar-se d’actuacions en sòl no
Una petita part de muntanya on poder fer activitats
urbanitzable que requereixen
de MTB "Mountain Bike"
autoritzacions d’altres administracions i
per tant difícils de realitzar en un any.

No és una inversió.

45

Contenidors nous cantonada c. Àngel
Guimerà/c. Joan Maragall

Llençar els contenidors trencats de la cantonada del
Es tracta d'una substitució, vinculada al
c/ Joan Maragall amb c/ Àngel Guimerà.
contracte de serveis de neteja i recollida
de residus.

Propostes no vàlides
Codi

PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

MOTIU

Rehabilitació com a zona verda, amb arbres per garantir espais
d'ombra, amb bancs i vallat perquè hi passen molts cotxes.

Es tracta d'un espai consolidat. No es
considera viable el tancament dels vials
laterals per reformular la rambla
íntegrament com a parc.

Projecte municipal d'inversió aprovat,
pendent de contractació

47

Rehabilitació del parc de la
Rambla del Prat

48

Anivellar la vorera de la
Rambla del Prat

Anivellar la vorera de la Rambla del Prat

Bicicletes públiques ciutadanes

Es posen a disposició d'un grup d'usuaris una sèrie de bicicletes
perquè siguin utilitzades temporalment com a mitjà de
transport. Aquest sistema permet recollir una bicicleta i tornar-la No és una inversió.
en un punt diferent, perquè l'usuari només necessiti tenir la
bicicleta en la seva possessió durant el desplaçament.
Es tracta d'una proposta d'implantació
Les bicicletes de flota han de tenir un caràcter distintiu i un GPS d'un servei públic.
per evitar robatoris. Excel·lent per a la salut i esport de la
població i per al turisme. Ideal al passeig marítim.

49

Realització d'un parc del trenet per poder gaudir en família.

50

Creació d'un parc del trenet

Ubicació a la Plaça Hamelbach i/o al Carrer Puig Pelós.

Aquesta proposta requereix a més de
la creació de l’equipament, una
entitat o servei per gestionar el
manteniment i posada en
funcionament d’aquests trens en
miniatura, sense el qual no es pot
garantir la seva funcionalitat.
Anys anteriors no han reeixit aquestes
alternatives i les dimensions i
necessitats d’aquests elements fan
inviable la seva implantació.

53

Millorar la via pública zona
del centre Cunit

Manca descripció de la proposta i
concreció de les millores

Propostes no vàlides
Codi

PROPOSTA

54

Millorar carretera i senyalització
(tram carretera nacional)

55

Millorar la desembocadura de la
riera i clavegueram

DESCRIPCIÓ

No és competència municipal.
Actuació en execució a la C-31, a càrrec
de l'administració competent- Generalitat
Millorar la desembocadura de la riera per evitar inundacions
constants de la zona.
Millorar el sistema de clavegueram.
És insegura la carretera pels vianants a l'alçada del Bonpreu
(escola).Caldria millorar la seguretat: semàfors, senyalització,
adequació de la via.

56

57

Senyalització carretera

Reformar la via pública zona
Cal Cego

MOTIU

No és de competència exclusiva
municipal sinó compartida amb la
Generalitat a través de l'Agencia
Catalana de l'Aigua (ACA)

No és competència municipal.

Actuació en execució a la C-31, a càrrec
Aportaria seguretat als infants i resta de vianants en les hores de
de l'administració competent- Generalitat
més afluència. Cost aproximat: 20.000 €

Reformar les vores (hi ha clots, irregularitats,...) a la zona de
Cal Cego.
Facilitar el pas als vianants, especialment gent gran o amb
mobilitat reduïda

El cost d'actuació és superior a l'assignat
en el procés

Propostes no vàlides
Codi

58

PROPOSTA
Construir un pipicà/42
/60

DESCRIPCIÓ
Darrera benzinera Repsol, construcció de Pipicà per
evitar brutícia
(excrements de gos) als carrers /60

MOTIU
El cost de manteniment d'un espai d'aquestes característiques i
exclusivament per aquest ús és molt elevat i no es considera
assumible per part dels contribuents sinó dels propietaris dels
gossos qui han de vetllar perquè no embrutin amb els
excrements i les miccions els espais públics, les façanes i el
mobiliari.
Tanmateix l'espai proposat és de titularitat privada - zona
d'aparcament comercial.
El projecte presentat no conté major detall de les propostes i es
considera més una sol·licitud genèrica que no pas un projecte.

59

60

61

Caldria esperar a la finalització del Pla estratègic de l’Esport de
Cunit per tenir una imatge general de les instal·lacions actuals, les
prediccions a futur i les necessitats que allà es contemplin, així
com determinar i calendaritzar cadascuna de les actuacions
proposades en la ZEM futbol

Millorar el camp de
futbol

Construir un
pipicà/42/58

Platja de gossos/88

Construir un pipicà/58

Proposta platja per a gossos. Possibles ubicacions
entre Renfe (lluny de la zona del Corriol Camanegre)
i l'Arrosseria /88

El cost de manteniment d'un espai d'aquestes característiques i
exclusivament per aquest ús és molt elevat i no es considera
assumible per part dels contribuents sinó dels propietaris dels
gossos qui han de vetllar perquè no embrutin amb els
excrements i les miccions els espais públics, les façanes i el
mobiliari.
Tant la ubicació com l'ús específic proposats tenen condicionants
d'autoritzacions d'altres organismes, que tenen implicacions amb
els Plans d'usos de la platja i gestió del litoral.
Aquest espai a més és especialment vulnerable a l'acció del mar,
en un moment en que el debat sobre els espigons de Cunit torna
a estar obert, no es considera adequat obrir un plantejament en
aquest sentit.

Propostes no vàlides
Codi

PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

MOTIU
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Crear un punt de biosfera marina a biosfera marina

Proposta escollida en el procés de
Pressupostos participatius 2020/21 amb
execució prevista l'any 2021
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Crear dutxes per gossos a
diferents punts del municipi

Instal·lacions realitzades a l'Av. de la Font
i al correcà del c. dels Horts

Crear amb pedres un espai a la costa de Cunit per a reproduir l

Parc format per estructures amb barres per fer exercici a l'aire
lliure, on sigui accessible per a tots.
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Parc de cal·listènia

Això estaria destinat majoritàriament a persones joves, que en
l'actualitat han d'anar a altres pobles per poder fer-ho. El sòl
hauria de ser d'un material tou. Documentació adjunta: pàgina
web per obtenir-lo: toxicworkoutstore

Projecte de instal·lació contractat.

Pendent d'instal·lació al Pg. Marítim entre
crda. Santa Coloma i c. Francesc Macià

La proposta presentada es considera
inviable principalment perquè es tracta
d'un carrer en el que transcorren actes
populars com el Carnaval que obliguen a
la retirada de tot el mobiliari urbà.

71

Arbres al c. Francesc Macià

No hi ha ombra, uns tarongers estarien molt bé. Baixar cap al
passeig sense ombra és molt dur, el carrer es veu desangelat
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Contenidors Av. de la Font/Av.
Barcelona

S'ha de canviar aquests contenidors urgentment, estan en molt
mal estat i cal canviar-los. A l'alçada del nucli antic, els
contenidors estan molt mal cuidats. Fan molt de fàstic

Així mateix, en el tram central del carrer,
la seva plantació comprometria l'actual
canalització d'aigües pluvials i si es
plantessin a menys de 2m dels habitatges
existents condicionarien l'espai aeri
disponible pels exemplars i podrien
ocasionar molèsties als veïns.
No és una inversió. Es tracta d'una
substitució, vinculada al contracte de
serveis de neteja i recollida de residus.

Propostes no vàlides
Codi

PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

MOTIU
Els dos edificis dels Casals de Joves i la Gent
gran es varen construir atenent a uns
paràmetres d’edificabilitat genèrics que preveia
el planejament.

73/77/79

Tancament de la terrassa
Casal Gent Gran
- Planta baixa-

74/78/80/
81

Tancament de la terrassa
Casal Gent Gran
- Planta superior -
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Vehicle per transportar
menjar a persones sense
mobilitat amb un cost
assequible

76

Transformació dels patis
de les escoles

Per ampliar l'espai del Casal, poder aconseguir més espai
per totes les activitats.
Per el conjunt de la gent gran de Cunit

Per impedir el fàcil accés per part de persones incíviques que venen a
aquesta terrassa i al mateix temps poder ampliar les sales per les
diferents activitats que avui es realitzen

Aquest vehicle estaria destinat a repartir menjars a persones sense
mobilitat de tot Cunit, incloses les urbanitzacions, amb un cost
assequible. Els menús podrien fer-los al bar de la plaça del centre ja
que es van comprometre a alguna cosa similar.

Així per poder ampliar el sostre cal redactar i
aprovar un Pla Especial Urbanístic per
incrementar el potencial del sostre d’aquest
equipament, essent impossible la seva
tramitació´ en menys d’un any. Altre cosa és la
obertura amb tendals elements d’ombra que
no requeririen aquest procediment.

Motivació idèntica a 73/77/79

No és una proposta d'inversió en tant que
l'adquisició d'un vehicle està vinculada a un
servei per a la preparació dels menús i el seu
repartiment del qual no es disposa .

Es beneficiarien totes les persones grans, que viuen soles i que no es
poden desplaçar al poble. Els menús s'adreçarien a ells i a cost reduït.
Els patis de les escoles del municipi són desèrtics, sense elements que
Els patis escolars son gestionats per els
convidin a jugar o amb elements molt antics i desfasats. A més,
Ajuntaments, però la titularitat correspon a la
manquen d'ombres.
Generalitat. Això fa que l’arranjament
d’aquests àmbits no sigui una competència
Proposo transformar els patis de les escoles (tant infantils, com de
pròpia exclusiva de l’Ajuntament. Aquest tipus
primària) amb la incorporació d'elements que incitin al joc, materials
d’actuacions es desenvolupen mitjançant
desestructurats i naturals.
convenis o consorcis i per tant no poden estar
subjectes a un programa de pressupostos
A més, crec que és important dotar els patis de les escoles amb arbres
participatius de caràcter exclusivament
que produeixis ombres i que convidin al joc també. La llar d'infants El
municipal.
Trenet és un exemple a seguir.

Propostes no vàlides
Codi

PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

MOTIU

Canviar barana de pont de l'avinguda Santa Coloma que creua la via de tren.
Per estalviar en manteniment, de pintura i altres cures, seria interessant canvi
de barana com en un altre dels ponts per a vianants del municipi.
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Barana nova en el pont
Av. Santa Coloma
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Lavabos públics

Instal·lar lavabos públics en condicions al passeig tipus mòduls encara que
siguin de monedes i que puguin usar-se durant tot l'any

Vorera de seguretat

No és competència municipal.
Crear accés de seguretat per anar a al polígon de les botigues, a la banda de el
parc de càmping La rueda, per no haver de passar per la carretera entre
Actuació en execució a la C-31, a càrrec
Cubelles i Cunit
de l'administració competentGeneralitat.

Asfaltat tram platja

Consisteix en el l'asfaltat que actualment està sense pavimentar i correspon al
final de la riera de la Font amb Passeig Marítim. La proposta consisteix en fer
accessible aquest tram del final de la riera de la Font que actualment és
intransitable per a persones de mobilitat reduïda, vianants, patinadors, etc.
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El cost d'actuació és superior a l'assignat
Amb un material inoxidable, aquest pont guanyaria molt en aspecte i
en el procés
conservació. L’actual barana porta més de 30 anys i presenta zones amb
corrosió i òxid. Amb aquest canvi vam guanyar molts dels ciutadans de Cunit,
des dels petits fins als més grans.
Aquesta actuació ja està prevista i es
troba en fase de contractació

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.

Propostes no vàlides
Codi

PROPOSTA

88

Emplaçament de platja per a
gossos al municipi de Cunit
/61

89

Pirotècnia silenciosa per als
ciutadans, mediambient i
animals de Cunit

DESCRIPCIÓ

MOTIU

Proposta d'emplaçament d'una zona destinada a platja per a gossos i
els seus acompanyants dins el municipi de Cunit, aquesta proposta
està pensada perquè sigui temporal, durant la temporada alta dels
mesos d'estiu que es quan al municipi es prohibeix l'accés dels
Tant la ubicació com l'ús específic
gossos a les platges de Cunit, justament quan el clima es més calorós proposats tenen condicionants
i per tant els gossos pateixen molt al no poder refrescar-se amb un d'autoritzacions d'altres organismes, que
bany.
tenen implicacions amb els Plans d'usos
de la platja i gestió del litoral.
Es proposa que la platja per a gossos i els seus acompanyants sigui
d'aquest ús exclusiu només durant la temporada alta, per poder
Aquest espai a més és especialment
gaudir del dret que tenen actualment al municipi de Cunit de poder vulnerable a l'acció del mar, en un
accedir al bany durant els mesos de temporada baixa la resta de
moment en que el debat sobre els
l'any a tot el llarg de la platja del municipi, mitjançant la instal•lació espigons de Cunit torna a estar obert,
d'una tanca perimetral per poder delimitar la zona amb la resta de no es considera adequat obrir un
banyistes, aquesta tanca perimetral serà desmuntada i
plantejament en aquest sentit.
emmagatzemada durant la temporada baixa.
https://decidim.cunit.cat/uploads/decidim/attachment/file/130/00_
PROPOSTA_PLATJA_PER_A_GOSSOS_A_CUNIT.pdf
Cada vegada més municipis han aprovat o estan debatent utilitzar
els anomenats focs artificials silenciosos, "una alternativa de baix
soroll, l'ús no afectaria la qualitat i bellesa de l'espectacle visual i que
estaria immersa en la línia d'implementar des de l'Ajuntament
mesures inclusives, respectuoses i sensibles ".
No és una inversió.
El soroll de la pirotècnia pot tenir efectes negatius també en els
El Ple de l'Ajuntament ha aprovat la
animals de companyia, i hi ha casos de pèrdues per pànic i
creació d'una taula de treball per a l'ús
atropellaments ", i fins i tot" en les aus s'ha observat desorientació,
de la pirotècnia al municipi.
abandonament de nius i mort d'alguns exemplars ".
També cal destacar que a la via pública es produeixen "accidents
freqüents per l'ús negligent de la pirotècnia, podent provocar a
transeünts cremades i altres danys físics"

Propostes no vàlides
Codi

PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

MOTIU

Volem proposar que la nau de la protectora municipal passi a ser per ús
exclusiu d'aquesta per evitar als peluts l'estrès que els ocasiona que
s'utilitzi per a altres activitats.
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Augmentem el
benestar dels peluts
de la protectora
municipal concedintlos més espai, i de
més qualitat

S'hauria d'adequar aïllant-la tèrmicament i dotant-la de ventilació i
finestres per poder aprofitar-la en benefici dels animals i del municipi.
Proposem incorporar una zona de quarantena, un espai per a gossos/gats
amb necessitats especials d'aïllament, i una aula formativa per impartir
tallers/cursos a sobre tinença responsable i benestar animal.
Disposar de la nau ajudaria a reduir les despeses veterinàries i optimitzaria
la tasca que suposa rehabilitar alguns gossos.
Aquesta proposta és necessària perquè els animals abandonats es
mereixen un espai que sigui exclusivament per ells i on ens puguem
adaptar millor a les necessitats pròpies de cadascun d'ells. Aquesta
proposta faria de Cunit, en major mesura, un referent en el Benestar
Animal de la Comarca.

Aquesta instal·lació es troba en una zona
d'equipament esportius.

No és viable realitzar inversions no
destinades als usos de l'equipament

Propostes no vàlides
Codi

PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

MOTIU

- Asociación Cultural Pasión Flamenca de Cunit /.../ la creación
de un espacio (sala) acondicionada correctamente y ubicada en
el casco antiguo del municipio para la realización de ensayos y
actividades por parte de las diferentes entidades andaluzas del
municipio.

91/92
95/96

Espai condicionat
per activitats i assajos
de les entitats
andaluses del municipi
i altres entitats

-Associació Cultural Casa de Andalucía de Cunit /…/ la creació
d'una espai (SALA) condicionada correctament, per a la
realització d'assajos i activitats per part de les persones
integrants en l'Associació que represento. Per l'edat de les
persones integrants en la mateixa (totes compreses entre els
60 i 85 anys) que no tenen mitjans de locomoció propis o es
troben en dificultat per utilitzar-los, excepte el públic, els
preguem que sigui el més cèntric possible, si pot ser al casc
antic, on podran accedir caminant. Per motiu de l'edat i l'estat
de solitud en què es troben, considero sol·licitar, que aquest
local o sala, pugui ser d'utilitat diària, per ajudar-les a reunir-se
de forma quotidiana i servir-los d'entreteniment i oci, tan
necessaris en aquests moments.

-Casa de Andalucía del Baix Penedès de Cunit /…/ la creació
d'un espai (sala) al casc antic de Cunit, condicionada
correctament per a la realització d'assajos i activitats per part
de les diferents Associacions andaluses del municipi.
-Asociación Coro Rociero de Cunit Alegría del Sur /…/ la
creació d'un espai (SALA) condicionada correctament per la
realització d'assajos i activitats per part de les diferents
associacions de el Poble.
-

Aquesta és una llarga reivindicació de les
entitats, però les alternatives passen per a la
construcció d’un nou espai polivalent que en
faci la funció, fet que supera amb escreix el
pressupost previst en aquest marc, o bé unes
actuacions d’abast complex en el Casa l
municipal de caràcter íntegre per complir els
requeriments normatius, fet que requereix un
procés d’abast temporal superior a l’any.

Propostes no vàlides
Codi

PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

MOTIU
El projecte presentat té una estructura sòlida i una
argumentació treballada, tot i això, la ubicació que
proposen s’hauria de replantejar.
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Parkour Park a Cunit

Caldria esperar a la finalització del Pla estratègic de
El parkour és una disciplina que consisteix a anar d'un punt A a un l’Esport de Cunit per tenir una imatge general de les
punt B, en el nostre cas, com a l’Skate, sol ser practicat en carrer, instal·lacions actuals, les prediccions a futur i les
encara que actualment comencen a haver-hi centres especialitzats necessitats que allà es contemplin, així com determinar
i parcs de parkour, coneguts com Parkour Park.
una correcta ubicació en funció de l’estudi i les dades
obtingudes.
Amb aquest parc, busquem que la gent que vulgui començar a
practicar-lo, no els suposi un gran esforç a la recerca de llocs on Actualment ja s’han desenvolupat diversos tallers de
fer-ho, ja que amb aquest es podria entrenar tot en aquesta
parkour a través de l’Espai Jove de Cunit, per tant,
disciplina. A
també seria interessant revisar la seva possible
instal·lació en el parc situat en els carrer d’Onofre
l seu torn, es podrien donar tallers de parkour en el propi parc,
Llopis i carrer del Margalló.
facilitant l'aprenentatge dels propis alumnes.
La proposta presentada no conté un pressupost ajustat
a les actuacions, considerant que la inversió estimada
de tota l’execució del projecte està per sobre del topall
econòmic que marquen els pressupostos participatius.
.

Propostes no vàlides
Codi

PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

MOTIU

Creació d’un espai on petits i grans puguin jugar a Costa Cunit desenvolupant activitats
d’oci en un àrea integrada amb la natura que ens envolta.

Creació d'un espai multidisciplinar en el que hi puguin participar tots els veïns i que
estigui integrat amb la natura.1) Zona de jocs infantils en la que s'experimenta i es
descobreix l'entorn. Pistes de troncs, pedres, diferents obstacles naturals, amagatalls,
cordes, transvasament de sorra, canalització d'aigua, etc.
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Adequació zona
de jocs de
Costa Cunit

Centre
d'interpretació
de la natura
a Costa Cunit

Tot i l’abast genèric de la proposta,
l’Ajuntament disposa de part de la
titularitat de la plaça Andròmeda, on
podria ubicar-se aquesta actuació.

Aquest jocs han de fomentar la participació individual i col·lectiva així com promoure
La urbanització com a espai lliure
diferents habilitats dels infants com són l'equilibri, la concentració, la destresa i el càlcul.
d’aquest espai es podria efectuar per un
2) Zona de jocs per a nens i joves sobre rodes fomentada per unes petites pistes amb
import que hauria de ser acotat, però que
desnivells per utilitzar-les amb bicis, patinets i skates.
superaria l'assignat en el procés.
3) Zona d'activitats per a gent gran, petanca, entre altres. 4) Zona d'esbarjo : taules i
bancs.
En aquesta proposta la utilització d'elements naturals (troncs, sorra, fustes, elements
reciclats) és molt important. L'objectiu és integrar-ho el màxim possible amb la natura
de Costa Cunit
Espai cultural ubicat a Costa Cunit per descobrir la fauna i la flora de les nostres
muntanyes així com la seva història. Construcció polivalent amb informació de rutes a
peu i en bicicleta per les nostres muntanyes.

La funció proposada té un abast que
necessitaria un estudi més complert.

Fent servir les parets per penjar cartells informatius i codis QR per obtenir la informació
ampliada. Descripció de la flora i fauna del nostre entorn. Visites escolars ,
conscienciació mediambiental. Zona de descans per ciclistes i caminants amb bancs,
ombra ,font d’aigua i WC. Possibilitat d’organització d'excursions guiades amb la
col·laboració d’entitats afins.

Una actuació de similars característiques
s’està preveient per l’equipament del
sector SUD 2 on esporàdicament es
generen aiguamolls en episodis de pluges
intenses.

Aquesta proposta la considerem necessària per a fomentar el coneixement dels nostres Les construccions i plantejaments
boscos així com de la seva cura ja que molta part de la població els desconeix.
proposats poden tenir un cost que
excedeixin amb facilitat el 70.000 € i
Se' pot beneficiar tant la població de Cunit com els visitants ocasionals , en aquest cas que sense l’adequat manteniment poden
seria una altra opció per afegir al turisme de platja augmentant les activitats disponibles esdevenir afuncionals.
a Cunit.

Fases 4 i 5 - Properes actuacions
EXPOSICIÓ I PRESENTACIÓ PÚBLICA PROPOSTES
Del 15 de setembre al 15 d’octubre
Totes les propostes acceptades s’exposaran en l’espai públic
i al Decidim Cunit.
 El 24 de setembre, a les 19 h al Centre Cívic Cal Cego,
Sessió de presentació de les propostes acceptades

VOTACIONS
 Del 28 de setembre al 17 d’octubre
 Les votacions es centralitzaran a través de la plataforma
Decidim Cunit
 Podran votar els majors de 16 anys, empadronats a Cunit,
d’una sola vegada, fins a 5 propostes

Validació de les propostes

