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1.- PREÀMBUL
La participació ciutadana no ha de quedar limitada únicament a un sistema representatiu, sinó
que, cal avançar cap a un model de democràcia participativa que de forma permanent,
reconegui un major protagonisme de tota la ciutadania en la construcció col·lectiva del poble i
en les decisions que l'afecten.
L’Ajuntament de Tona aposta per la participació ciutadana i la transparència com a eines per
apropar l’administració als veïns i veïnes de Tona, implicar a la ciutadania en la presa de
decisions i millorar els canals de comunicació entre el consistori i la ciutadania.
D’acord amb l’establert a l’article 109 del Reglament Orgànic Municipal, l’Ajuntament de Tona
té com un dels seus objectius el foment de la participació del conjunt de persones del municipi
en tots els assumptes de competència municipal. Així com la regulació de les formes, mitjans i
procediments d’informació i participació de les persones i entitats en la gestió municipal, de
conformitat amb el que estableix la normativa vigent desenvolupada en el Reglament de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Tona.
Durant la legislatura 2019-2023 l’Ajuntament de Tona ha definit la participació ciutadana com
un dels cinc eixos transversals del mandat conjuntament amb educació, cultura, sostenibilitat i
feminismes.
Des de la Regidoria de Participació s’ha definit el projecte de “Pressupostos Participatius de Tona
2020”. Aquest procés de participació permetrà que la ciutadania de Tona pugui decidir sobre la
destinació de part dels recursos municipals, presentant propostes i votant la/les propostes
finalistes.
Durant l'any 2018 es va realitzar la primera experiència de pressupostos participatius amb la
realització de la Prova Pilot de Pressupostos Participatius de Tona 2018, escollint entre quatre
projectes ja definits. A partir d’aquesta primera experiència, els Pressupostos Participatius de
Tona 2020 serà un projecte participatiu de més abast, implicant a la ciutadania en la presentació
de les propostes, consolidant així un nou espai participatiu.
El pressupost participatiu es defineix com un mecanisme de participació i gestió del municipi,
mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes poden decidir sobre la destinació de part dels
recursos municipals, establint un canal efectiu de democràcia participativa amb la finalitat
d’atendre a les seves necessitats.
El Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Tona determina que l’Ajuntament
impulsarà mecanismes i instruments que permetin la interrelació amb la ciutadania,
preferentment amb l’ús de mitjans electrònics i de les tecnologies de la informació i la
comunicació.
L’Ajuntament de Tona disposa de la plataforma de participació ciutadana Decidim
https://decidim-tona.diba.cat, plataforma digital de la Diputació de Barcelona, que ens
garanteix disposar d’un canal obert, segur, accessible, que ens permet tant la presentació de
propostes com la seva votació segura, i que facilita l’accés de la ciutadania a tota la informació
del procés en qualsevol de les seves fases, permetent així donar transparència a tot el procés.
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Per altra banda, aquelles persones que no disposin dels mitjans digitals necessaris per a
presentar la seva proposta o votació per via telemàtica, ho podran fer de forma presencial des
de l’Oficina d’Atenció Ciutadana per tal de rebre l’assistència necessària.
Aquestes bases s’han elaborat per regular i garantir el bon funcionament del procés de
Pressupostos Participatius de Tona 2020 en totes les seves fases.

2.- OBJECTE
Aquestes bases tenen per objecte regular el procés de Pressupostos Participatius de Tona 2020
com un mecanisme o instrument de participació i gestió del municipi mitjançant el qual la
ciutadania participa activament en decidir la destinació de part dels recursos municipals.
S’hauran de complir els principis bàsics de: transparència, publicitat, claredat, neutralitat
institucional, primacia de l’interès general, legalitat, consignació pressupostària, anualitat,
transversalitat, igualtat, protecció de dades de caràcter personal i rendició de comptes.
Els principals objectius dels pressupostos participatius són:
●
●
●
●
●

Fomentar la participació i l’apoderament de la ciutadania.
Obrir espais i processos de participació ciutadana.
Apropar el pressupost i la gestió municipal a la ciutadania.
Conèixer les necessitats de la població.
Facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en la definició i planificació de les
polítiques públiques municipals.

3.- RÈGIM JURÍDIC
La normativa aplicable és:
●
●

●
●
●
●
●
●

Articles 69 i 70 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres
formes de participació ciutadana, articles 1, 2, 40 a 43, 46 a 53 i disposició addicional
segona.
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Articles 65 al 68 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
publiques.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, per al qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per al qual s'estableix l'estructura dels
pressupostos dels ens locals.
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A nivell municipal, la fonamentació es troba en el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
de Tona i el Reglament de Participació Ciutadana de Tona.

4.- PROPOSTES
4.1 – DOTACIÓ ECONÒMICA
La partida destinada als Pressupostos Participatius de Tona 2020 serà de 50.000 € (IVA inclòs) i
serà consignada dins el capítol 6 d’inversions o bé com a despesa corrent i de servei del
pressupost municipal de l’exercici 2021.

4.2 – CONDICIONS BÀSIQUES DE LES PROPOSTES
Les propostes han de ser preferiblement inversions de qualsevol àmbit de competència
municipal, o bé han de finançar activitats o serveis dirigits a les persones (projectes de caire
social, esportiu, de lleure, culturals, solidaris, ... dirigits a les persones en general o bé a
col·lectius específics).
Una inversió és un bé inventariable que és permanent en el temps. Des de la renovació o creació
d’un equipament o infraestructura, la millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari, la
creació d’una web o aplicació, vehicles, eines, equips informàtics, material esportiu, entre
d’altres exemples de béns inventariables.
Les propostes hauran de complir les següents condicions:
a)
b)
c)
d)

Respectar el marc jurídic i legal existent.
Ser de competència municipal.
Ser viables tècnicament.
No estar incloses en el pressupost municipal ordinari (no estar previstes en despesa
ordinària o inversió de l’Ajuntament de Tona).
e) No superar el límit pressupostari establert en el punt 4.1.
Altres aspectes a valorar:
a)
b)
c)
d)

Complir amb criteris de sostenibilitat.
Complir amb criteris d’inclusió social i diversitat de col·lectius.
Complir amb criteris d’equitat social i de gènere.
No ser contràries als drets i llibertats individuals i col·lectives ni als valors democràtics i
els drets humans.

Què és la sostenibilitat: és un concepte econòmic, social i ecològic que es defineix com la
satisfacció de les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures
de satisfer les seves, garantint l’equilibri entre creixement econòmic, cura del medi ambient i
benestar social.
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5.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA
En la fase de presentació de propostes hi podrà participar qualsevol persona major de 16 anys,
tant si està empadronada al municipi de Tona com si no. També podran presentar propostes les
entitats i col·lectius del municipi.
Els partits polítics, coalicions electorals no podran presentar propostes dins d’aquest procés.
Tampoc no ho podran fer ni els membres de la comissió ni els regidors/es.
En la fase de votació només hi podran participar les persones majors de 16 anys i que estiguin
empadronades al municipi de Tona.
Tot el procés de participació ciutadana es realitzarà a través de la plataforma de participació
Decidim, on es publicarà tota la informació del procés participatiu en cadascuna de les seves
fases, facilitant així l’accés a la informació i donant transparència a tot el procés.
Per altra banda, també es facilitarà que puguin participar en aquest procés aquelles persones
que no disposin d’accés a eines informàtiques, de forma presencial a través de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana.

6.- ÒRGANS DEL PROCÉS
Aquest procés de participació ciutadana Pressupostos Participatius de Tona 2020 és d’iniciativa
institucional promogut per l’Ajuntament de Tona.
S’informarà a tots els grups municipals que formen part del consistori del funcionament i
seguiment de tot el procés a través dels òrgans de govern municipals.

6.1 - COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es crearà un nou espai de participació, una Comissió de Participació Ciutadana, que serà
l’encarregada de vetllar pel bon funcionament del procés participatiu i fer el seguiment de tot
el procés. Estarà formada per representants de la ciutadania i de les entitats juntament amb
un/a representant de cada grup municipal present al consistori, el Regidor de Participació i/o
membres de l’Equip de Regidoria de Participació, i la tècnica de transparència i participació
ciutadana.
●
●
●
●
●

Funcions de la Comissió:
Fer el seguiment del procés participatiu, vetllant pel seu bon funcionament.
Realitzar reunions de seguiment del procés.
Fer el seguiment de l’execució dels projectes de les propostes guanyadores fins a la seva
finalització.
Avaluació del procés participatiu i proposta de millores per les properes edicions.
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L’elecció de les membres de la comissió es realitzarà a través d’un sorteig públic davant del
secretari de la corporació i els/les representants dels diferents grups municipals presents al
consistori.

6.2 - COMISSIÓ TÈCNICA
La Comissió Tècnica serà l’encarregada de valorar la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de les
propostes presentades per la ciutadania, a partir dels criteris definits en el punt 4.2, i redactarà
els informes tècnics justificatius de la viabilitat o no de cada proposta.
Aquesta comissió estarà formada pels tècnics i les tècniques de les àrees municipals
relacionades amb les temàtiques de les diferents propostes presentades, i la tècnica de
transparència i participació ciutadana.

7.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
❖ FASE 0 – DISSENY I DEFINICIÓ DEL PROCÉS

En aquesta fase es realitza la definició i disseny del procés participatiu. L’equip de govern
aprovarà les presents bases amb l’objectiu de desenvolupar adequadament i amb totes les
garanties el procés de Pressupostos Participatius de Tona 2020.
❖ FASE 1 – DIFUSIÓ DEL PROCÉS

En aquesta fase es realitza tot el procés de difusió per donar a conèixer públicament els
Pressupostos Participatius de Tona 2020 i s’inicia la campanya informativa amb l’objectiu de
donar el màxim de difusió del procés i fomentar la participació de la ciutadania de Tona.
La campanya de difusió inclourà trobades, cartells, díptics, xarxes socials, pàgina web municipal
www.tona.cat, plataforma de participació Decidim, i altres eines que es creguin convenients.
La plataforma Decidim https://decidim-tona.diba.cat serà l’eina a través de la qual es farà el
seguiment de tot el procés dels Pressupostos Participatius de Tona 2020. Tota la informació amb
les dates i els llocs de les reunions i actes presencials es publicarà a través de la plataforma
Decidim i es comunicarà mitjançant els canals de comunicació municipals.
❖ FASE 2 - PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Durant aquest termini qualsevol persona major de 16 anys, tant si està empadronada al municipi
de Tona com si no, podrà presentar propostes de projectes que creguin interessants i necessaris
pel municipi de Tona. També podran presentar propostes les entitats i col·lectius del municipi.

Els partits polítics, coalicions electorals no podran presentar propostes dins d’aquest procés.
Tampoc no ho podran fer ni els membres de la comissió ni els regidors/es.
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Les propostes s’hauran de presentar telemàticament a través de la plataforma de participació
Decidim https://decidim-tona.diba.cat. Per facilitar al màxim la participació, les persones que
no tinguin accés a eines informàtiques podran fer-ho presencialment a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana amb l’assessorament i suport de personal de l’Ajuntament.
Aquestes propostes hauran de complir amb els requisits definits en el punt 4.2 d’aquestes bases.
No hi haurà límit de propostes per participant.
El formulari de presentació de les propostes haurà de contenir:
-

Usuari/a
Títol de la proposta.
Descripció detallada de la proposta.
Opcionalment: arxius adjunts i fotografies.

❖ FASE 3 – VALIDACIÓ TÈCNICA

En aquesta fase la Comissió Tècnica analitzarà les propostes presentades i comprovarà que
compleixin amb els criteris descrits en aquestes bases reguladores.
Elaboraran un informe tècnic per cada proposta justificant la seva viabilitat tècnica, jurídica i
econòmica. En el cas que hi hagi dues propostes o més amb un contingut similar podran ser
agrupades.
Només passaran a la fase de votació les propostes que compleixin tots els requisits establerts
en el punt 4.2. Si es considera que alguna de les propostes no és viable, quedarà descartada i
s’haurà d’informar a la persona proposant dels motius pels quals ha estat retirada.
❖ FASE 4 - PUBLICACIÓ I VOTACIÓ DE LES PROPOSTES FINALISTES

Un cop realitzades les valoracions tècniques de totes les propostes es publicaran per tal de donar
coneixement a la ciutadania de les propostes finalistes que passaran a la fase de votació. Hi
constarà també el cost econòmic de les propostes. Les propostes finalistes es publicaran a través
de la plataforma de participació Decidim https://decidim-tona.diba.cat.
Durant aquesta fase de votació l’Ajuntament podrà habilitar espais, en punts de votació
presencial, per tal que cada persona que hagi presentat una proposta finalista la pugui explicar
i defensar.
Podran votar totes les persones majors de 16 anys i que estiguin empadronades a Tona. Només
es permetrà una votació per cada document acreditatiu d’identitat i podrà escollir una o vàries
propostes, sempre que aquestes no superin els 50.000 € de pressupost.
El sistema de votació es realitzarà a través de la plataforma Decidim, i per facilitar al màxim la
participació, les persones que no tinguin accés a eines informàtiques podran votar
presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Tona amb l’assessorament
de personal de l’Ajuntament.
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a) Per via telemàtica, accedint directament a la plataforma Decidim https://decidimtona.diba.cat o bé des de la web municipal www.tona.cat (on hi trobareu l’enllaç per
accedir a la plataforma Decidim).
b) Per via presencial, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Tona (OAC) els
matins de dilluns a divendres de 9 a 14h, i també els dilluns i dimecres de 16 a 19h.
També s’habilitaran altres punts de votació presencial en el municipi (s’informarà a
través dels canals de comunicació municipals). Caldrà mostrar el DNI.
❖ FASE 5 – RETORN DELS RESULTATS I AVALUACIÓ

Una vegada finalitzat el termini de votació, es farà el recompte de vots i s’elaborarà una llista
amb les propostes finalistes i les votacions obtingudes, ordenades de major a menor nombre de
vots, que es publicarà a la plataforma Decidim.
S’escolliran la/les propostes guanyadores per ordre de la llista de major a menor nombre de vots
fins esgotar la dotació econòmica assignada de 50.000 €.
En el supòsit d’empat en la puntuació de diferents propostes, l’Ajuntament de Tona decidirà la
proposta guanyadora en base a criteris d’impacte social i econòmic.
En el cas que el cost de les propostes escollides no arribi a 50.000 €, però el sobrant no sigui
suficient per assumir la proposta immediatament següent, aquest sobrant es destinarà a
qualsevol altra actuació de les propostes finalistes, la comissió tècnica farà una avaluació i
proposta de les actuacions restants sempre que tinguin almenys un 10% dels vots i tenint en
compte l’ordre de la votació. L’Ajuntament de Tona decidirà el seu destí atenent els criteris que
han servit per a la valoració i puntuació de les propostes presentades o bé quedaran reservats
en la partida pressupostària assignada als pressupostos participatius per si es produeix alguna
desviació pressupostària en algun dels projectes seleccionats.
Es publicarà la proposta o propostes guanyadores a través de la plataforma de participació
Decidim, web municipal i xarxes socials.
Els resultats del procés de participació es presentaran al Ple municipal per tal de fer efectiva la
seva aprovació i incorporació al pressupost 2021 per la seva execució.
S’elaborarà una memòria anual de valoració global del procés i dels resultats, incorporant les
propostes de millora, si s’escau, per les properes convocatòries.
L’execució de les propostes guanyadores la durà a terme l’Ajuntament de Tona amb mitjans
propis o bé per mitjà de contractes adjudicats, de conformitat amb la normativa de contractes
del sector públic. Els autors de les propostes guanyadores no tindran cap dret preferent per ser
adjudicataris del contracte o contractes necessaris per dur a terme aquesta execució.
A través de la plataforma de participació ciutadana Decidim https://decidim-tona.diba.cat els
veïns i veïnes de Tona podran fer el seguiment de tot el procés de participació fins a la seva
finalització i execució del projecte o projectes seleccionats.
Per qualsevol dubte o consulta sobre el procés podran demanar assessorament i fer consultes
per mitjà del correu electrònic comunicacio@tona.cat.
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8.- CRONOGRAMA
FASE 0 – DISSENY I DEFINCIÓ DEL PROCÉS: Agost/setembre 2020
FASE 1 - DIFUSIÓ DEL PROCÉS: de l’1 d’octubre de 2020 al 15 d’octubre de 2020
FASE 2 - PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES: del 16 d’octubre de 2020 al 9 de novembre de 2020
FASE 3 – VALIDACIÓ TÈCNICA: del 10 de novembre de 2020 al 23 de desembre de 2020
FASE 4 - PUBLICACIÓ I VOTACIÓ DE LES PROPOSTES FINALISTES: de l’11 de gener de 2021 al 25
de gener de 2021
FASE 5 – RETORN DELS RESULTATS I AVALUACIÓ: Finals de gener de 2021

9.- PROTECCIÓ DE DADES
L’Ajuntament de Tona és responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i
l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el disposat a les normatives
vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia de drets digitals, per la qual cosa li facilita la següent informació del
tractament:
Finalitat del tractament: Participació en el procés de Pressupostos Participatius de Tona 2020.
Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir
la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, es suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció
total de les mateixes.
Comunicació de les dades: Les dades no es comunicaran a tercers excepte per obligacions legals.
Drets que assisteixen a l'usuari: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret
d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu
tractament. Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.agpd.es) si
considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
Més informació i dades de contacte per exercir els seus drets:
http://www.tona.cat/ajuntament/informacio-oficial/proteccio-de-dades-personals/
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