CALENDARI DEL PROCÉS PARTICIPATIU
PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Del 26 de juliol de 2021 al 12 de setembre de 2021
VALIDACIÓ TÈCNICA
Del 13 de setembre de 2021 al 31 d’octubre de 2021
PUBLICACIÓ I VOTACIÓ DE LES PROPOSTES FINALISTES
Del 26 de novembre de 2021 al 17 de desembre de 2021
RETORN DELS RESULTATS I AVALUACIÓ
Desembre 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 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Es crearà una comissió que serà l’encarregada de fer el seguiment i vetllar pel bon
funcionament del procés participatiu, així com garantir la transparència i neutralitat
del procés.
Estarà formada per una persona en representaació de cada grup polític municipal
amb representació a l’Ajuntament, tres entitats, tres representants de la ciutadania i
personal tècnic municipal.
Properament s’obrirà una convocatòria per a qui vulgui formar part d’aquesta
comissió. Caldrà inscriure’s de manera voluntària i posteriorment es realitzarà un
sorteig públic per nomenar els i les membres que formaran part de la comissió.
Per a consultes i aclariments us podeu adreçar a: tona.participacio@tona.cat
Més informació a: www.tona.cat

www.tona.cat

Benvolgudes i benvolguts tonencs,

Després dels Pressupostos Participatius 2020, que van comptar amb una gran participació per part de la ciutadania tonenca, enguany arriba una edició renovada, que us
presentem en el díptic que teniu a les mans.
En aquesta edició, s’hi han incorporat canvis i millores sorgides de les aportacions
realitzades per la comissió de seguiment (formada per ciutadania, entitats i representants polítics), com també de l’enquesta de valoració que es va obrir a tota la ciutadania. A totes aquestes persones i col·lectius que han ajudat, amb les idees i aportacions,
en l’elaboració de les bases d’aquest procés els volem fer arribar el nostre agraïment.
El canvi més destacat el trobem en la tipologia de propostes a presentar, diferenciant
entre propostes petites (fins a 10.000 €) i propostes mitjanes i grans (de 10.001€ a
40.000 €), i en la metodologia de votació, permetent un vot per a cadascuna de les
dues categories, propiciant, així, una priorització molt més acurada.
La participació ciutadana a l’hora de decidir i prioritzar el destí dels recursos municipals
és imprescindible i, en l’assoliment d’aquesta fita, els pressupostos participatius tenen
un paper, sens dubte, cabdal. Fem una crida a tota la ciutadania i entitats a fer-se’ls
seus i imaginar entre totes i tots el poble que volem.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE TONA 2021
Amb aquest procés de participació, els veïns i veïnes de Tona podran decidir la
destinació de 50.000 € del pressupost municipal de l’any 2022: presentant propostes
i, posteriorment, votant les finalistes.

QUÈ DECIDIM?
Es poden proposar projectes, inversions i accions per millorar el poble en qualsevol
àmbit. Les propostes han de ser clares i concretes, i s’han de pensar procurant
satisfer necessitats del poble, donant resposta a necessitats col·lectives i no a
necessitats individuals.
Es podran presentar dues tipologies de propostes:
- Propostes petites: amb un pressupost de fins a 10.000 €.
- Propostes mitjanes-grans: amb un pressupost d’entre 10.001 € i 40.000 €.

QUI POT PARTICIPAR-HI?
Podrà presentar propostes qualsevol persona, tant si està empadronada al municipi
de Tona com si no. També hi podran participar les entitats i col·lectius del municipi.
Equip d’Alcaldia
Equip de Regidoria de Participació, Comunicació i Transparència

En la fase de votació hi podran participar totes les persones majors de 16 anys i que
estiguin empadronades a Tona.
Es votaran per separat les dues tipologies de propostes: les propostes petites i les
propostes mitjanes-grans.
Cada persona podrà votar 1 de les propostes petites (fins a 10.000 €) i 1 de les
propostes mitjanes-grans (fins a 40.000 €).

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.
També s’habilitaran altres punts presencials en el municipi (s’informarà a través
dels canals de comunicació municipals).

