RESULTATS DE LES VOTACIONS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 20202021
Entre el 7 al 27 d’octubre de 2020 s’ha dut a terme la votació de l’elecció de les
propostes presentades i admeses als pressupostos participatius.
Aquest any, com a primera experiència de pressupostos i amb motiu de la posada en
marxa de la plataforma digital de participació han estat realitzades per les àrees,
departaments i serveis municipals, avaluades per una comissió tècnica i posteriorment
validades per una comissió d’impuls i seguiment político-tècnica.
Des del 21 de setembre i durant tot el mes d’octubre les propostes han estat exposades
mitjançant plafons i cartells en diversos equipaments municipals i cartelleres a la via
pública, difoses a través d’un vídeo creat a tal efecte en les xarxes 2.0, al web
municipal www.cunit.cat, al portal decidim.cunit.cat en l’espai dedicat al procés de
participació dels pressupostos participatius, acompanyades de les fitxes proposta
descriptives de cadascun dels projectes, i durant dues setmanes en un estand
municipal els dies en que s’instal·la el mercat ambulant municipal.
A través del portal decidim.cunit.cat han participat en el procés 236 persones i s’han
recollit, des de l’inici de presentació de les propostes, 46 aportacions relatives a la seva
valoració, contingut, interès o necessitat, algunes de les quals proposen actuacions
complementàries de millora al projecte presentat que s’enviaran als departaments que
en tenen competència.
Quant al procediment de la votació de les propostes acceptades, cada persona
prèviament inscrita al portal Decidim.cunit.cat i un cop verificada la majoria de 16 anys i
l’empadronament al municipi, n’ha pogut votar tantes com ha considerat oportú fins al
màxim de 100.000 € destinat a aquest primer procés de pressupostos.
Pel que fa als resultats de la votació hi han participat un total de 167 persones, 2 d’elles
per votació assistida i 7 vots han quedat en procés.
El resultat del nombre de vots totals emesos per les 160 persones que han finalitzat el
procés de votació dels pressupostos participatius han estat de 523 vots.

La distribució dels vots ha estat la següent:
PROJECTES

VOTS

Connecta’T

70

Passos de vianants intel·ligents

62

Renovació llums passos c. Tarragonès,
Les Sorres i Estació

62

Circuit caní

52

Parc de biòtops marí

51

Parc de cal·listènia a la platja

49

Aula polivalent- espai recerca de feina i
informàtic

38

Pumptrack Cunit

31

Nous espais a la biblioteca

30

Arranjament i parc infantil entrada
Pavelló municipal "Els Joncs"

21

Complimentació quatrilogia:
gegantons de Cunit

21

Adequació espai exterior Masia Cal Cego

17

Els arxius, garantia de transparència.
La gestió del Coneixement

16

Refugi per caminants 2: Memorial 2020

3

Els projectes seleccionats que s’inclouran al pressupost municipal del 2021 per a ser
executats durant el mateix any, són els cinc primeres que es llisten en el quadre
següent:
PROJECTES
SELECCIONATS

VOTS

COST ESTIMAT

COST
ACUMULAT

Connecta’T

70 vots

10.300

10.300

Passos de vianants
intel·ligents

62 vots

18.000

28.300

Renovació llum passos
soterrats C. Tarragonès,
les Sorres i Estació

62 vots

28.000

56.300

Circuit Caní

52 vots

6.000

62.300

Parc de biòtops marí

51 vots.

35.000

97.300

Parc de cal·listènia a la
platja

49 vots

11.000

108.300

Aula polivalent-espai
recerca feina i informàtic

38 vots

15.000

123.000

Pumptrack Cunit

31 vots

50.000

173.300

Nous espais a la
Biblioteca

30 vots

28.000

201.300

Arranjament i parc infantil
entrada Pavelló “Els Joncs”

21 vots

35.000

236.300

Complimentació
quatrilogia: Gegantons de
Cunit

21 vots

10.000

246.300

Adequació espai exterior
Masia Cal Cego

17 vots

48.000

294.300

Els arxius, garantia de
transparència.

16 vots

15.000

309.300

Refugi per caminants 2
Memorial 2020

3 vots

48.000

357.300

PROJECTES
NO SELECCIONATS

En total les 5 propostes seleccionades sumen un import de 97.300 €. La quantitat de
2.700 € que resta fins arribar als 100.000 assignats als pressupostos, pot ser emprada
pel cas que el cost estimat dels projectes puguin tenir algun increment.
Finalitzada la fase de votacions, va tenir lloc una reunió el dia 29 d’octubre de 2020
dels membres amb caràcter permanent de la Comissió Tècnica per redactar l’informe
de resultats i fer una valoració general del procés fins a la fase actual.
Posteriorment, el dia 2 de novembre va tenir lloc la reunió de la Comissió d’Impuls i
seguiment dels pressupostos on es va donar a conèixer els resultats de les votacions,
es va fer una valoració general del procés i es van posar sobre la taula diferents
elements de debat per a la seva millora en relació a la participació, comunicació i
dinamització del procés, en relació al límit pressupostari, àmbit de les propostes i
calendari de desenvolupament i, per últim, en allò relatiu a la visualització i contingut de
les propostes i sistema de votació.
La propera actuació prevista és l’elaboració d’una enquesta en línia, a través del portal
decidim.cunit.cat per valorar el procés de pressupostos participatius i recollir les
opinions i propostes de millora de la ciutadania.

