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Antoni Fajardo Graupera, secretari de l'Ajuntament de Tona
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió Ordinària del dia 27 de gener
de 2022 va adoptar, entre altres, l'acord següent:
“APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS
PARTICIPATIU REFORMA DE LA PLAÇA MAJOR
Un dels objectius del mandat és obrir nous espais de participació, enfortint els canals
de comunicació entre l'Ajuntament i el conjunt de la ciutadania, i la seva implicació en
la definició de les polítiques públiques municipals.
Aquest compromís ha quedat reflectit en el Pla d'Actuació de Mandat 2020-2023, el
qual defineix com a un dels objectius estratègics del mandat "Promoure la participació i
implicació ciutadana de forma transversal, plural i periòdica en la política municipal". I
com a objectius específics, entre d'altres, la revisió i creació de nous espais i
processos de participació estables i puntuals.
Atès que l’Ajuntament de Tona vol portar a terme l'actuació urbanística de reforma de
la plaça Major, i amb la voluntat d’impulsar la participació ciutadana en els assumptes
d’interès municipal, s'inicia un procés participatiu mitjançant el qual la ciutadania podrà
decidir quin és el projecte de reforma de la plaça Major que finalment s'executarà.
Previ a a quest procés participatiu es va obrir un formulari de participació per tal que la
ciutadania pogués aportar idees i propostes de com s'imaginaven la plaça i què hi
trobaven a faltar, amb la finalitat de generar un procés de reflexió al voltant de la plaça
Major. A partir d'aquestes aportacions, els serveis tècnics municipals han elaborat
diferents propostes de projecte de reforma de la plaça Major i, mitjançant aquest
procés participatiu, es posaran a votació ciutadana.
Amb aquest procés participatiu es pretén fomentar la participació ciutadana, generar
un procés de reflexió al voltant de la plaça Major, incorporant la mirada ciutadana en la
reforma d’un lloc tant emblemàtic i cèntric com és aquesta plaça, promoure la visió
col·lectiva de poble, facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en la definició i
planificació de les polítiques publiques municipals, implicar a la ciutadania en la presa
de decisions, concretament en la definició d’un espai públic.
Vist el Reglament de Participació Ciutadana de Tona, aprovat per acord del Ple de
l’Ajuntament de Tona en sessió del dia 27 de juny de 2018.
Vist que per decret d’alcaldia de data 17 de gener de 2022 s’acorda iniciar expedient
per la convocatòria i aprovació de les bases reguladores del procés participatiu.
Havent estat informat favorablement per l'Equip d'Alcaldia el dia 17 de gener de 2022,
la proposta s’aprova amb 8 vots a favor, 4 dels regidors d' AT, 3 dels regidors d'ERC i 1
del regidor de PSC i 4 en contra dels regidors de JxT. En conseqüència el Ple de
l'Ajuntament acorda:
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Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés participatiu
“Reforma de la plaça Major”, el text íntegre de les quals és el següent:
“BASES REGULADORES DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE LA REFORMA DE LA
PLAÇA MAJOR
1. INTRODUCCIÓ
Des de les diverses àrees de l’Ajuntament de Tona es vol portar a terme l’actuació de
reforma de la plaça Major. Aquestes obres estan vinculades al conveni urbanístic
signat entre l’Ajuntament i la mercantil GESDIP, a propòsit de la construcció del
supermercat Bon Preu.
Prèviament a la redacció del projecte urbanístic, i amb la voluntat d’impulsar la
participació ciutadana en els assumptes d’interès municipal, es va obrir un formulari de
participació a la plataforma Decidim Tona (Pluja idees per la reforma de la plaça Major)
que va permetre als veïns i veïnes de Tona participar en el disseny de la plaça aportant
idees i propostes de com s’imaginen la plaça i què hi troben a faltar. El formulari es va
obrir del 24 de maig de 2021 al 14 de juny de 2021 i hi van participar un total de 47
persones.
A partir de la recollida d’aquestes idees i propostes, els serveis tècnics municipals han
elaborat diferents propostes de projecte per a la reforma de la plaça Major. L’objectiu
és que aquestes propostes es posin a votació ciutadana per tal que sigui la ciutadania
qui decideixi quina serà la proposta de projecte de reforma que finalment s’executarà.
2. OBJECTE
Aquestes bases tenen per objecte regular el procés participatiu de la reforma de la
plaça Major, mitjançant el qual es decidirà quina és la proposta de reforma de la plaça
Major que s’executarà.
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 objectius del procés participatiu són:
•

Fomentar la participació ciutadana.

•

Generar un procés de reflexió al voltant de la plaça Major, incorporant la mirada
ciutadana en la reforma d’un lloc tant emblemàtic i cèntric com és aquesta
plaça.

•

Promoure la visió col·lectiva de poble.

•

Facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en la definició i planificació
de les polítiques publiques municipals.
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Implicar a la ciutadania en la presa de decisions, concretament en la definició
d’un espai públic.

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 públiques.

•

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.

•

Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Tona.

•

Reglament de Participació Ciutadana de Tona.

•

Reglament de la Comissió de Participació Ciutadana de Tona.

4. PROPOSTES DE PROJECTE DE REFORMA
El personal tècnic municipal de l’àrea d’Urbanisme ha estat l’encarregat d’elaborar les
propostes de projecte de reforma que es posaran a votació.
Aquestes propostes han estat elaborades tenint en compte les següents limitacions i
condicions establertes per la normativa urbanística vigent i pels usos actuals (cívics,
culturals, festius, de mercat, de terrasses de bar):
•

Complir amb la normativa urbanística municipal vigent (POUM).

•
•

Tenir un encaix coherent i harmònic amb l’entorn urbà.
Complir amb criteris de sostenibilitat.

•
•

Complir amb la normativa d’accessibilitat.
Ser econòmicament i tècnicament viable.

•
•

Fomentar la cohesió social.
Complir amb els usos establerts.
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El pressupost del projecte de reforma de la plaça Major està establert en el conveni
urbanístic subscrit amb la mercantil GESDIP, SAU, el qual va ser aprovat per acord del
Ple de l'Ajuntament de Tona en sessió ordinària del dia 25 de juny de 2020.
5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
En aquest procés participatiu la ciutadania de Tona podrà votar la proposta que més
els agradi per a la reforma de la plaça Major.
Podran votar totes les persones majors de 16 anys que estiguin empadronades a
Tona.
Tot aquest procés de participació es realitzarà a través de la plataforma de participació
Decidim Tona https://decidim-tona.diba.cat, plataforma digital de la Diputació de
Barcelona, que ens garanteix disposar d’un canal obert, segur i accessible, i que
facilita l’accés de la ciutadania a tota la informació del procés i la transparència a tot el
procés.
També es podrà participar presencialment des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC),
situada al 1r pis de l’Ajuntament de Tona.
6. ÒRGANS DEL PROCÉS
Aquest procés participatiu és d’iniciativa institucional promogut per l’Ajuntament de
Tona.
La Comissió de Participació Ciutadana serà l’encarregada de fer el seguiment i vetllar
pel bon funcionament del procés participatiu fins a la seva finalització i execució de la
proposta guanyadora.
7. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
Aquest procés participatiu consta de les següents fases:
7.1 – FASE INFORMACIÓ
En aquesta fase es realitzarà la campanya informativa per donar a conèixer el procés
participatiu i es publicaran les propostes de projecte de reforma que han elaborat els
serveis tècnics municipals per a la plaça Major.
Es realitzaran les següents accions per fer arribar tota la informació a la ciutadania
•

Elaboració i repartiment de díptics informatius.

•

Cartells informatius en botigues, cartelleres i equipaments.

•

Col·locació de tòtems informatius a la plaça Major amb les propostes de
reforma.
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•

Notícies a xarxes socials i web municipal.

•

Acte de presentació de les propostes.

7.2 – FASE VOTACIÓ DELS PROJECTES DE REFORMA
En aquesta fase es podrà votar una de les propostes per a la reforma de la plaça
Major.
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.
El sistema de votació serà a través de la plataforma Decidim Tona, i per facilitar al
màxim la participació, també es podrà votar presencialment a través de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana:

•

Per via telemàtica, accedint directament a la plataforma Decidim Tona
https://decidim-tona.diba.cat.

•

Per via presencial, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Tona
(OAC), situada al 1r pis de l’Ajuntament.

7.3 – FASE RETORN DELS RESULTATS
Un cop finalitzades les votacions es publicaran els resultats amb les votacions
obtingudes per a cadascuna de les propostes de projecte de reforma.
La proposta guanyadora serà la que hagi obtingut major nombre de vots o suports.
En el supòsit d’empat en les votacions, l’Ajuntament de Tona decidirà la proposta
guanyadora en base a criteris d’impacte social i econòmic, i tenint en compte la
valoració de la Comissió de Participació Ciutadana.
Es publicarà la proposta de projecte de reforma guanyadora a través de la plataforma
de participació Decidim Tona i de tots els canals de comunicació municipals.
8. CRONOGRAMA
1. Informació

14/02/2022 – 19/02/2022

2. Votació dels projectes

20/02/2022 – 11/03/2022

3. Retorn dels resultats

Març 2022

9. PROTECCIÓ DE DADES
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L’Ajuntament de Tona és responsable del tractament de les dades personals de
l’usuari/a 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 reforma de la plaça Major.
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/
Més informació a tona.participacio@tona.cat i www.tona.cat “
Segon.- Procedir a la publicació de l'acord anterior al tauler d’anuncis electrònic de la
corporació ubicat a la seu electrònica de la pàgina web municipal.”
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau de
l'Alcalde i amb les reserves que estableix l'art. 206 del R.O.F.R.J.E.L.

Vist-i-plau
FIR$SEC
Fajardo Graupera, Antoni
Secretari
28/01/2022 09:47

FIR$ALC

LLEOPART COSTA, AMADEU
Alcalde
28-01-2022 10:12:42
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