
CALENDARI DEL PROCÉS PARTICIPATIU

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Del 16/10/20 al 09/11/20

VALIDACIÓ TÈCNICA
Del 10/11/20 al 23/12/20

PUBLICACIÓ I VOTACIÓ DE LES PROPOSTES FINALISTES 
Del 11/01/21 al 25/01/21

RETORN DELS RESULTATS I AVALUACIÓ
Finals de gener del 2021

LA PLATAFORMA DECIDIM

DECIDIM ens garanteix disposar d’un canal obert, segur i accessible. Ens permet tant la 
presentació de propostes com la votació segura; i facilita l’accés de la ciutadania a tota 
la informació del procés en qualsevol de les seves fases, garantint-ne la transparència. 

Per participar en aquest i en qualsevol altre dels processos participatius que es 
realitzaran a Tona, cal que us registreu a https://decidim-tona.diba.cat

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Es crearà una comissió que serà l’encarregada de vetllar pel bon funcionament del 
procés participatiu. 

Estarà formada per:

• Representants de la ciutadania (3 persones a títol individual i 3 en representació 
d’entitats)

• Representants del consistori i de l’equip de govern

Si vols formar part d’aquesta comissió, fins al 28 d’octubre tens temps d’inscriure’t 
per mitjà de la plataforma DECIDIM. Farem un sorteig públic entre totes les persones 
i entitats inscrites per nomenar els i les membres d’aquesta comissió. 

Més informació a tona.partipacio@tona.cat  i www.tona.cat

www.tona.cat



Benvolgudes i benvolguts tonencs, 

Com bé sabeu, la participació ciutadana és una prioritat i un objectiu clar del nostre 
govern. Fins ara, tot i realitzar petits processos participatius, la posada en marxa del 
nou govern i, posteriorment, l’aparició de la covid-19 ens han impedit d’aprofundir-hi. 

No obstant, teníem clar que volíem que aquesta participació tingués unes bases 
sòlides. Per això, des de l’inici del mandat, tant des de l’Equip de Regidoria de 
Participació, Comunicació i Transparència com, també, des de l’Equip d’Alcaldia hem 
estat treballant per imaginar les eines que la farien possible. 

Al llarg dels propers mesos, anirem desgranant com s’organitzaran les regidories 
obertes, així com tots els processos que se’n derivin, però ara ens omple de satisfacció 
poder anunciar la posada en marxa dels Pressupostos Participatius 2020. 

Uns pressupostos que permetran, per primera vegada, als tonencs i les tonenques 
de realitzar propostes, valorar-les i votar-les en un resultat vinculant que s’executarà 
l’any 2021. 

Fem una crida a la ciutadania a implicar-s’hi, a ajudar a decidir entre totes i tots 
el poble que volem! 

Guiu Grau Cirera
Regidor de Participació, Comunicació i Transparència,  
en nom de l’Equip d’Alcaldia

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE TONA 2020

Amb aquest procés de participació, els veïns i veïnes de Tona podran decidir la 
destinació de 50.000 € del pressupost municipal de l’any 2021: presentant propostes 
i, posteriorment, votant les finalistes.

QUÈ DECIDIM?

Poden ser propostes d’inversions de competència municipal o bé per finançar 
activitats o serveis de caràcter social, educatiu, esportiu, de lleure, cultural, solidari…, 
pensats per a la població en general o bé destinats a algun col·lectiu específic.

QUI POT PARTICIPAR-HI?

Podran presentar propostes qualsevol persona major de 16 anys (tant si està 
empadronada a Tona com si no), entitats i col·lectius del municipi.

En la fase de votació hi podran participar totes les persones de més de 16 anys que 
estiguin empadronades a Tona. 

Es podran escollir una o més propostes, sempre que no superin els 50.000 €.

COM S’HI POT PARTICIPAR?

Telemàticament:  a través de la plataforma de participació ciutadana DECIDIM 
http://decidim-tona.diba.cat
 
Presencialment: a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Tona en horari 
habitual (de dilluns a divendres de 9 a 14 h, o dilluns i dimecres de 16 a 19 h).


