MEMÒRIA AVALUACIÓ PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS TONA 2021

1

MEMÒRIA AVALUACIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS TONA 2021

ÍNDEX
1.

INTRODUCCIÓ ..............................................................................................................................................3

2.

OBJECTE ........................................................................................................................................................3

3.

PROPOSTES ..................................................................................................................................................3

4.

ÒRGANS DEL PROCÉS ...................................................................................................................................4
4.1. COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ...............................................................................................4
4.2.

EQUIP TÈCNIC .......................................................................................................................................6

5.

CRONOGRAMA.............................................................................................................................................6

6.

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS ..............................................................................................................6
6.1. DEFINICIÓ I DISSENY DEL PROCÉS ............................................................................................................6
6.2.

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ ...........................................................................................................7

6.3.

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES .......................................................................................................8

6.4.

VALIDACIÓ TÈCNICA.............................................................................................................................9

6.5.

PUBLICACIÓ DE LES PROPOSTES FINALISTES ................................................................................... 10

6.6.

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES ........................................................................................................... 12

6.7.

RETORN DELS RESULTATS I AVALUACIÓ .......................................................................................... 14

7.

PARTICIPACIÓ............................................................................................................................................ 17

8.

AVALUACIÓ ............................................................................................................................................... 18

9.

CONCLUSIONS ........................................................................................................................................... 29

10.- ANNEXES .................................................................................................................................................... 31

2

MEMÒRIA AVALUACIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS TONA 2021

1. INTRODUCCIÓ
En l’actual mandat l'Ajuntament de Tona ha definit la participació com a un dels cinc eixos transversals del
mandat juntament amb educació, cultura, sostenibilitat i feminismes. Aquest compromís ha quedat reflectit en
el Pla d'Actuació de Mandat 2020-2023, en el qual s'ha definit com a objectiu estratègic, entre d'altres,
“Promoure la participació i implicació ciutadana de forma transversal, plural i periòdica en la política municipal”,
i com a actuació específica, entre d’altres, "Realització de pressupostos participatius anuals en els quals la
ciutadania pugui presentar i votar propostes amb una quantia reservada".
Es tracta de la tercera convocatòria de pressupostos participatius del municipi. La primera va ser l’any 2018
amb la Prova Pilot de Pressupostos Participatius de Tona, la qual va posar a votació quatre propostes
predefinides des de l’Ajuntament. La segona convocatòria va ser a l’any 2020, amb propostes obertes a la
ciutadania, implicant a la ciutadania tant en la fase de presentació de propostes com en la fase de votació.
Amb aquesta tercera edició l’Ajuntament de Tona vol consolidar els pressupostos participatius, constituint-se
com un procés regular i anual del municipi. Des de la Regidoria de Participació s’ha definit el projecte de
“Pressupostos Participatius de Tona 2021” en base a l’experiència de l’any 2020 i implementant millores a partir
de l’avaluació del procés participatiu realitzada tant per part de la Comissió de Seguiment, com dels Grups
Polítics Municipals, de la Comissió Tècnica interna i de la ciutadania (mitjançant una enquesta d’avaluació
ciutadana).
En base a aquestes propostes de millora, 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.

2. OBJECTE
El pressupost participatiu és 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 del pressupost municipal.
Els principals objectius d’aquesta edició dels pressupostos participatius han estat:
o

Fomentar la participació ciutadana i garantir una participació inclusiva, obrint diversos canals que
permetin la participació de tota la ciutadania.

o

Obrir espais i processos de participació ciutadana.

o

Acostar i fer partícip a la ciutadania del pressupost municipal.

o

Promoure la visió col·lectiva del municipi.

o

Conèixer les necessitats de la ciutadania i afavorir la deliberació col·lectiva per prioritzar-les.

o Implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre temes que els afecten directament.

3. PROPOSTES
La partida que s’ha destinat als Pressupostos Participatius de Tona 2021 ha estat de 50.000 € (IVA inclòs) del
pressupost municipal de l’exercici 2022. I, com a novetat d’aquest any, aquest pressupost es dividirà en:
o

Propostes petites: amb un pressupost de fins a 10.000 €.

o

Propostes mitjanes i grans: amb un pressupost d’entre 10.001 € i 40.000 €.
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Les propostes que es podien presentar eren projectes, inversions i accions per millorar el poble en qualsevol
àmbit, pensant en satisfer necessitats del poble, per tal de donar resposta a necessitats col·lectives i no a
necessitats individuals.
Els criteris que havien de complir les propostes eren:
a) No han de superar els 40.000 €.
b) Han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament.
c) Han de ser d’interès general i donar resposta a una necessitat d’interès col·lectiu.
d) Han de fer referència a àmbits i temes de competència municipal.
e) Han de ser viables tècnicament i econòmicament.
f)

Han de respectar el marc jurídic i legal existent.

g) No poden implicar solapament o duplicació amb altres actuacions municipals en marxa, o en projecte.
h) No poden provocar exclusió social, ni ser contràries als drets humans, o lesionar drets de tercers; han
de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere, inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la
població, amb visió de poble i sostenibles amb el medi ambient.
i)

Han d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi.

4. ÒRGANS DEL PROCÉS
4.1. COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Amb la voluntat de promoure altres edicions dels pressupostos participatius, així com altres processos
participatius, es va veure la necessitat de crear una comissió de seguiment de la participació ciutadana, amb la
finalitat de coordinar i fer el seguiment de tots els processos participatius que es portin a terme en el municipi.
La Comissió de Participació Ciutadana de Tona és l’òrgan de coordinació de tots els processos de participació
ciutadana del municipi. Per aquest motiu es va aprovar un reglament abans de la seva constitució.
Per acord del Ple de l'Ajuntament de Tona, en sessió ordinària del dia 8 de juliol de 2021, es va aprovar el
Reglament de la Comissió de Participació Ciutadana, el qual regula l'objecte o definició, composició, renovació,
funcions i funcionament de la Comissió.
Les funcions d'aquesta comissió són:


Coordinar, fer el seguiment i vetllar pel bon funcionament dels processos i els mecanismes de
participació ciutadana previstos en el Pla de Mandat, dels pressupostos participatius i de les polítiques
puntuals que es sotmetin a participació.



Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius.



Preparar la documentació dels temes que es sotmetin a participació ciutadana.



Mobilitzar les persones participants dels diferents processos participatius.



Difondre els resultats dels processos participatius.



Fomentar la cultura participativa.
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El Reglament determina que aquesta comissió estarà formada per:


Una persona representant de cada grup polític municipal amb representació a l’Ajuntament.



3 entitats.



3 representants de la ciutadania.



Personal tècnic municipal.

El procediment d’elecció de les entitats, determinat en el reglament, és per consens, escollides per les mateixes
entitats a partir d’una convocatòria amb totes les associacions que formen part del Registre Municipal
d’Entitats. En data 14/09/21 es va convocar a totes les entitats per escollir a les 3 entitats que formarien part
de la comissió. En aquesta reunió van ser escollides, per consens, les següents entitats com a representants a
la comissió: Donaveu Associació Feminista de Tona, Club Patinatge Artístic de Tona i Cor Nou de Tona.
El procediment d’elecció de les persones representants de la ciutadania, determinat en el reglament, és per
sorteig públic entre les persones candidates presentades voluntàriament. Prèviament es va obrir una
convocatòria per qui volgués formar part d’aquesta comissió, del 16 d’agost de 2021 fins el 6 de setembre de
2021. Es van inscriure 7 persones. En data 16/09/21 es va realitzar el sorteig públic en el qual van ser escollides
les tres persones representants de la ciutadania que formarien part de la comissió: Ileana Belfiore, Alejandra
Regis i Marina Lorenz Lavila.
En data 20 de setembre de 2021 es va aprovar la constitució de la Comissió de Participació Ciutadana.

Aquesta comissió ha estat l’encarregada de fer el seguiment de tot el procés participatiu, vetllant pel seu bon
funcionament, realitzant les reunions de seguiment que fessin falta fins a la finalització del procés, execució de
les propostes guanyadores i avaluació del procés. Per a realitzar el seguiment d’aquest procés participatiu s’han
realitzat quatre reunions:
o

Reunió 28/09/21: És la primera reunió en la qual la Comissió inicia la seva activitat, es fa una presentació
de les persones membres de la Comissió de Participació Ciutadana i es donen informacions sobre la
Comissió. Un cop finalitzada la fase de presentació de propostes, es dóna informació sobre els
Pressupostos Participatius’21 en general i fem una exposició de les propostes presentades a través de
Decidim, revisió i debat de les propostes.
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o

Reunió 04/11/21: Un cop finalitzada la validació tècnica, es fa una revisió i debat de les propostes
aprovades i descartades en la validació tècnica, i s’aprova el llistat de propostes finalistes que passen a
la fase de votació. També es dóna informació sobre la campanya de comunicació de la fase de votació.

o

Reunió 22/12/21: Un cop finalitzada la fase de votació, es fa una revisió dels resultats de les votacions
i es validen les propostes guanyadores.

o

Reunió 26/01/22: Realitzem una avaluació del procés participatiu en cadascuna de les seves fases.

4.2. EQUIP TÈCNIC
L’equip tècnic ha estat l’encarregat de valorar les propostes presentades per la ciutadania. Està format per
personal tècnic de les diferents àrees de l’Ajuntament que pel seu àmbit o àrea de treball estaven relacionades
amb la temàtica de les propostes. En aquest cas, les àrees involucrades han estat: urbanisme, medi ambient,
educació, cultura, esports, joventut, serveis socials, comunicació, comerç i turisme, patrimoni, mobilitat.

5. CRONOGRAMA


FASE 0 – DEFINICIÓ I DISSENY DEL PROCÉS - Juny 2021



FASE 1 – CAMPANYA DE COMUNICACIÓ - 1 de juliol 2021 al 25 de juliol 2021



FASE 2 - PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES - 26 de juliol 2021 al 12 de setembre 2021



FASE 3 – VALIDACIÓ TÈCNICA

del 13 de setembre 2021 al 31 d’octubre 2021

o

3.1. VALORACIÓ TÈCNICA INICIAL – 13 de setembre al 26 de setembre

o

3.2. REFORMULACIÓ – 27 de setembre al 10 d’octubre

o

3.3 VALORACIÓ TÈCNICA DEFINITIVA – de l’11 d’octubre al 31 d’octubre



FASE 4 - PUBLICACIÓ DE LES PROPOSTES FINALISTES - 1 de novembre 2021 al 25 de novembre 2021



FASE 5 - VOTACIÓ DE LES PROPOSTES - 26 de novembre 2021 al 17 de desembre 2021



FASE 6 – RETORN DELS RESULTATS I AVALUACIÓ - Desembre 2021

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
Tot seguit analitzarem les actuacions realitzades en cadascuna de les fases.

6.1. DEFINICIÓ I DISSENY DEL PROCÉS
Juny 2021
Durant el mes de juny es va definir el projecte dels pressupostos participatius 2021 des de l’Àrea de Participació
i la redacció de les bases reguladores i configuració de la plataforma de participació Decidim Tona (actualment
Participa311 Tona).
També es va treballar conjuntament amb l’Àrea de Comunicació per definir la campanya de comunicació amb
les accions que s’havien de realitzar per la difusió de la informació del procés participatiu en cadascuna de les
seves fases.
https://participa311-tona.diba.cat/processes/PPT21
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6.2. CAMPANYA DE COMUNICACIÓ
de l’1 de juliol de 2021 al 25 de juliol de 2021
En aquesta fase s’ha preparat tot el material de comunicació necessari per la difusió del procés i s’ha presentat
públicament el procés participatiu.
Per acord del Ple de l'Ajuntament de Tona, en sessió ordinària del dia 08/07/21, es va aprovar la convocatòria i
les bases reguladores dels Pressupostos Participatius de Tona 2021.
Les actuacions que s’han realitzat són les següents:


La setmana del 19/07-25/07 es va fer el repartiment i bustiada de 3.150 díptics a totes les llars del
municipi.
https://decidim.diba.cat/uploads/decidim/attachment/file/3203/Diptic_PPT21.pdf



En data 21/07/21 es va realitzar la roda de premsa de presentació dels Pressupostos Participatius 2021.
La presentació va anar a càrrec del Regidor de Comunicació, Participació i Transparència, Guiu Grau, i
de la Regidora d’Hisenda, Judit Sardà.



En data 16/08/21 es va realitzar el repartiment i bustiada de 3.100 flyers a cada llar del municipi amb
la informació relacionada amb la convocatòria de persones candidates a formar part de la Comissió de
Participació Ciutadana.
https://www.tona.cat/media/repository/transparencia/participacio/pressupostos_participatius_2021/
Diptic_comissioparticipacio.pdf



Col·locació de cartells informatius en botigues i equipaments. S’han elaborat 8 cartells diferents,
cadascun amb la imatge d’una persona del municipi animant a participar.
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Publicacions a la web i xarxes socials:
https://www.tona.cat/actualitat/noticies/pressupostos-participatius-2021.html



Notícies a premsa local i comarcal:
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/66472/tona-engega-pressupostos-participatius-projectesguanyadors
https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/en-marxa-els-pressupostos-participatius-de-tona/



Notícia al butlletí municipal:
https://www.tona.cat/actualitat/butlleti-municipal/#prettyPhoto[pdf]/1/

6.3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
del 26 de juliol de 2021 al 12 de setembre de 2021
Durant la fase de presentació de propostes qualsevol persona major de 16 anys, tan si estava empadronada al
municipi de Tona com si no, ha pogut presentar propostes de projectes que creien interessants i necessaris pel
municipi.
La novetat d’aquest any, i com a canvi més destacat, el trobem en la diferenciació entre dues tipologies de
propostes, ja que el pressupost de 50.000 € es dividia entre: propostes petites (fins a 10.000 €) i propostes
mitjanes-grans (de 10.001 € a 40.000 €).
S'han presentat un total de 48 propostes per part de ciutadania i entitats. Han presentat propostes un total de
37 persones i entitats diferents, i 9 d’elles han presentat més d’una proposta. Aquestes propostes pertanyen
als següents àmbits:
1) Espais verds.
2) Mobilitat i accessibilitat.
3) Cultura i esports.
4) Medi ambient i sostenibilitat amb igualtat de nombre que Equipaments.
5) Activitat econòmica.
6) Persones.
7) TIC i bon govern.
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Podeu consultar les propostes presentades a través de l’enllaç a la plataforma de participació:
https://participa311tona.diba.cat/processes/PPT21/f/2345/proposals?filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bstate%5D%5B%5D=&f
ilter%5Borigin%5D%5B%5D=

6.4. VALIDACIÓ TÈCNICA
del 13 de setembre de 2021 al 31 d’octubre de 2021
En data 28/09/21 es reuneix la Comissió de Participació Ciutadana un cop finalitzada la fase de presentació de
propostes. Es dóna informació sobre els Pressupostos Participatius’21 en general i es fa una revisió i debat sobre
les propostes presentades per la ciutadania.
En aquesta fase l’Equip Tècnic ha analitzat les propostes presentades i comprovat que complissin amb els
criteris descrits en les bases reguladores.
Una de les propostes de millora per aquesta edició era incrementar el termini per a la validació tècnica, sobretot
per donar temps a que l’equip tècnic pogués contactar amb la persona que hagués presentat una proposta, en
el cas que calgués algun aclariment o reformulació de la proposta. Per aquest motiu hem dividit aquesta fase
en tres parts:
o

VALORACIÓ TÈCNICA INICIAL – 13 de setembre al 26 de setembre
S’ha realitzat una valoració tècnica inicial, per valorar si calia ampliar la descripció de la proposta amb
algun tipus d’aclariment, reformulació o reelaboració de les propostes.

o

REFORMULACIÓ – 27 de setembre al 10 d’octubre
En el cas que sigui necessari, s’ha contactat amb la persona o col·lectiu que ha presentat la proposta
per tal de fer els aclariments o reformulacions necessaris.

o

VALORACIÓ TÈCNICA DEFINITIVA – de l’11 d’octubre al 31 d’octubre
S’ha realitzat la valoració tècnica final, avaluant la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de les propostes
presentades, en base als criteris definits en les bases reguladores.

Després d’una primera revisió es va acordar unificar algunes de les propostes, ja que demanaven el mateix:
“Àrea de servei d'autocaravanes” s’unifica amb “Parquing per autocaravanes” i “Parc infantil c/Àngel Guimerà”
s’unifica amb “Parc per a infants Carrer Àngel Guimerà”. Per altra banda, una de les propostes, “Camp de futbol
vell de la Suïssa”, ha estat retirada per part de la persona que la va presentar. Per tant, han quedat un total de
45 propostes que han estat valorades per l’Equip tècnic.
Durant la validació tècnica, d’aquestes 45 propostes, s’han descartat 20 propostes, per no complir amb algun
dels criteris establerts en les bases reguladores, i s’han acceptat 25 propostes que han passat a la fase de
votació.
Aquestes 25 propostes finalistes corresponen als següents àmbits:
1)
2)
3)
4)

Cultura i esports amb igualtat nombre que Espais verds.
Mobilitat i accessibilitat.
Equipaments i activitat econòmica.
Medi ambient i sostenibilitat amb igualtat nombre que TIC i bon govern.
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Pel que fa als principals criteris de no acceptació de les propostes han estat:
1)
2)
3)
4)

Per superar els 40.000 €.
Per implicar solapament amb altres actuacions en projecte.
Per no ser iniciatives concretes, valorables econòmicament.
Per no ser viables tècnicament o per no fer referència a àmbits i temes de competència municipal.

D’acord amb les bases reguladores, i com a novetat d’aquest any, s’han dividit les propostes finalistes en dos
llistats diferents i es votaran per separat les propostes mitjanes-grans i les propostes petites. Per tant,
classifiquem les 25 propostes finalistes en dos llistats segons la seva valoració econòmica:


9 propostes petites.
https://participa311-tona.diba.cat/processes/PPT21/f/2653



16 propostes mitjanes-grans.
https://participa311-tona.diba.cat/processes/PPT21/f/2347

6.5. PUBLICACIÓ DE LES PROPOSTES FINALISTES
De l’1 de novembre de 2021 al 25 de novembre de 2021
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En data 04/11/21 es va reunir la Comissió de Participació Ciutadana, un cop finalitzada la validació tècnica. Es
va fer una revisió i debat de les propostes aprovades i descartades en la validació tècnica, i es va aprovar el
llistat de propostes finalistes que passaven a la fase de votació. També es va donar informació sobre la
campanya de comunicació de la fase de votació.
En aquesta fase s’ha preparat tot el material necessari per a la campanya de difusió de la fase de votació, per
tal de donar a conèixer totes les propostes finalistes: disseny i impressió díptics, cartells, notícies, ...
S’han realitzat les següents actuacions:


Bustiada de 3.150 díptics informatius a totes les llars del municipi amb la informació de la fase de
votació i el detall de les propostes finalistes que es posen a votació.
https://www.tona.cat/media/repository/transparencia/participacio/pressupostos_participatius_2021/
DipticPP21_Votacions.pdf



Repartiment de cartells en botigues i equipaments municipals.
Tornem a utilitzar els 8 cartells que tenim i aquest amb informació general:
https://www.tona.cat/media/repository/transparencia/participacio/pressupostos_participatius_2021/
Cartell_info_PP21.pdf



Col·locació de 3 tòtems a la plaça Major amb la descripció de totes les propostes finalistes i informació
de la fase de votació.



Publicació de notícies a la web municipal i a les xarxes socials.
https://www.tona.cat/actualitat/noticies/pressupostos-participatius-2021-les-votacions.html
https://www.tona.cat/actualitat/agenda/votacio-final-dels-pressupostos-participatius-de-tona.html#prettyPhoto[article]/0/



Publicació d'un vídeo informatiu a les xarxes socials.
https://youtu.be/TeogfrWoE8o



Publicació de notícies a la premsa local i comarcal:
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/67229/tona-engega-votacions-pressupostos-participatius
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https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/67298/ultims-dies-votar-pressupostos-participatius-tona


Distribució de cartells A1 amb la descripció de cada proposta, repartits per tot el municipi i col·locats
en la ubicació a la qual feia referència la proposta.



Acte de presentació de les propostes finalistes el dia 11/12/21 a l’Espai Muriel Casals.

6.6. VOTACIÓ DE LES PROPOSTES
Del 26 de novembre de 2021 al 17 de desembre de 2021
Durant la fase de votació han pogut votar totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Tona,
permetent una votació per cada document acreditatiu d’identitat. Cada persona ha pogut votar una proposta
del llistat de propostes petites (fins a 10.000 €) i una proposta del llistat de propostes mitjanes-grans (de 10.001
€ a 40.000 €).
El sistema de votació utilitzat ha estat a través de la plataforma Decidim (actualment Participa311). Per facilitar
al màxim la participació, també s'ha pogut votar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
de Tona i en els punts de votació presencials que s'han habilitat. Per afavorir aquesta participació, també es van
imprimir unes butlletes de participació per tal que les persones que volguessin la portessin en paper a
l’Ajuntament.
S’han habilitat més punts de votació presencial que en l’edició de l’any passat, concretament hem estat presents
a les següents localitzacions:


La Canal el dissabte 27/11/21 a la Fira Joc Joc.



Plaça Major els divendres 26/11/21, 03/12/21, 10/12/21, 17/12/21 al mercat setmanal.
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Espai Muriel Casals el dissabte 11/12/21 a l’acte de presentació de propostes finalistes, en el qual les
persones i col·lectius podien presentar i defensar les seves propostes. En el cas que no volguessin o
poguessin presentar la seva proposta, s’explicava tècnicament per part de la tècnica de participació,
per tal que totes les propostes fossin exposades al públic. Han assistit a l’acte unes 15 persones, i han
exposat la seva proposta 4 persones i entitats.



Institut de Tona el dijous 16/12/21.
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6.7. RETORN DELS RESULTATS I AVALUACIÓ
Desembre 2021
En aquesta fase s’han donat a conèixer els resultats de les votacions.
La Comissió de Participació Ciutadana s'ha reunit el dia 22/12/21, un cop finalitzada la fase de votació, per
realitzar una revisió dels resultats de les votacions i es validen les propostes guanyadores.
Han votat un total de 340 persones d'un cens de 7.049 persones votants majors de 16 anys i empadronades a
Tona. El percentatge de participació ha estat d'un 4,82%.
A continuació es detallen els resultats de les votacions:
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D'acord amb aquests resultats, per la tipologia de propostes petites, la proposta més votada ha estat PARC DE
SALUT I OCI PER LA GENT GRAN i serà la única que s'executarà, ja que gairebé esgota la partida pressupostària
assignada de 10.000 € i només quedarà un sobrant de 320 €.
Per la tipologia de propostes mitjanes-grans, la proposta més votada ha estat CORRECAN ALS JARDINS DE LA
CANAL, però en aquest cas no esgota la partida pressupostària assignada de 40.000 €, sinó que queda un
sobrant de 25.122 €.
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D'acord amb les bases reguladores, en el cas que el pressupost sobrant no sigui suficient per assumir la proposta
immediatament següent, aquest sobrant es destinarà a qualsevol altra actuació de les propostes finalistes,
seguint l’ordre de la votació obtinguda i sempre que tinguin almenys un 10% dels vots.
La única proposta que compleix el requisit d'haver obtingut almenys un 10% dels vots és la COL·LOCACIÓ DE
CÀMERES DE VIGILÀNCIA, que és la proposta que ha quedat en segona posició, només per un vot. El pressupost
d'aquesta proposta supera el pressupost sobrant, però, atès que es tracta d'una proposta que es pot executar
per parts, s'ha valorat amb l'Equip d'Alcaldia i la Comissió de Participació Ciutadana, i s'ha decidit que
s'executarà parcialment aquesta proposta amb el pressupost de 25.122 €.
Per tant, en base a la dotació pressupostària establerta pels pressupostos participatius de 50.000 €, es podran
executar 3 projectes amb un pressupost total de 49.680 € i quedarà un sobrant de 320 € que, d'acord amb les
bases reguladores, quedarà reservat a la partida pressupostària assignada als pressupostos participatius, per si
es produeix alguna desviació pressupostària en algun dels projectes seleccionats.
Projectes guanyadors:
http://www.tona.cat/media/repository/transparencia/participacio/pressupostos_participatius_2021/Resultats
_PP21.pdf

La Comissió de Participació Ciutadana s’ha reunit el dia 26/01/22 per a realitzar una avaluació del procés
participatiu en cadascuna de les seves fases.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Tona, en sessió ordinària del dia 27 de gener de 2022, es van aprovar els
projectes guanyadors dels Pressupostos Participatius de Tona 2021.
S’ha portat a terme la difusió dels resultats de les votacions i dels projectes guanyadors a través de tots els
canals de comunicació:


El dia 19/01/22 s’ha portat a terme la roda de premsa de presentació dels resultats a la sala de Plens
de l’Ajuntament de Tona. La presentació dels resultats ha anat a càrrec de Guiu Grau, regidor de
Participació, Comunicació i Transparència, Josep Valldeoriola, regidor d'Ecologia i Territori i Seguretat
Ciutadana, Mingo Pañella, representant de l'Equip de Regidoria de Serveis Socials i la tècnica de
participació de l'Ajuntament de Tona, Sílvia Font.

16

MEMÒRIA AVALUACIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS TONA 2021



Notícia a la web i xarxes socials:
https://www.tona.cat/actualitat/noticies/resultats-de-les-votacions-dels-pressupostos-participatius2021.html



Publicació notícies a la premsa local i comarcal:
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/67393/pressupostos-participatius-correcan-tona
https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/tona-escull-posar-mes-cameres-a-traves-delspressupostos-participatius/

7. PARTICIPACIÓ
Tot el procés de participació ciutadana s’ha realitzat a través de la plataforma de participació Decidim Tona, on
s’ha publicat 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.
A la data d’inici de la votació teníem un cens de 7.049 persones majors de 16 anys i empadronades a Tona. Han
votat un total de 340 persones que representen un 4,82% de participació.
Tot i que el percentatge de participació ha disminuït respecte l’any passat (6,68%), en fem una valoració
positiva, ja que estem dins la mitjana dels percentatges de participació de Catalunya. Però cal seguir treballant
per aconseguir que augmenti la participació al municipi.
Una de les propostes de millora era augmentar els punts de votació. Per aquest motiu es van habilitar punts de
votació presencial en diferents dies i llocs. Hem augmentat i diversificat la presencialitat vers l’any passat,
concretament hem estat presents: a La Canal el dissabte 27/11/21 a la Fira Joc Joc, a la plaça Major els divendres
26/11/21, 03/12/21, 10/12/21, 17/12/21 al mercat setmanal, a l’Espai Muriel Casals el dissabte 11/12/21 a
l’acte de presentació de propostes finalistes, i a l’Institut de Tona el dijous 16/12/21. I remarcant que es podia
anar a votar a l’Oficina Atenció Ciutadana que està oberta diàriament.
La participació en els punts de votació presencial ha estat més alta que l’any passat: 105 persones han votat en
els punts de votació presencial i la resta, 235 persones, han votat telemàticament.
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Pel que fa a les butlletes en paper, han utilitzat aquest format un total de 85 persones i la resta, 255 persones,
ho han fet directament a través de la plataforma.

Pel que fa a la plataforma Decidim, cal remarcar que aquest any hi ha hagut menys incidències que l’any passat
amb la utilització de la plataforma per part de la ciutadania. Pot tenir relació amb el fet que l’any passat va ser
el primer any que es va utilitzar aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.

8. AVALUACIÓ
La part d'avaluació del procés participatiu és molt important per valorar, des de diferents àmbits, tant els
resultats com diferents aspectes del procés. A partir d'aquí podrem conèixer què ha funcionat bé i què no, i
definir propostes de millora. Hem realitzat aquesta avaluació des de diferents àmbits: Comissió de Participació
Ciutadana, grups polítics municipals, ciutadania i equip tècnic.
Pel que fa a l’avaluació interna, s’ha demanat a tot el personal tècnic que ha treballat i/o ha estat involucrat
d’alguna manera amb els pressupostos participatius que realitzin una valoració global del procés i dels resultats,
fent-nos arribar les aportacions que consideressin sobre cadascuna de les fases del procés.
Pel que fa a la Comissió de Participació Ciutadana, s’han reunit en data 26/01/22 amb la finalitat de realitzar
una avaluació de tot el procés participatiu, en cadascuna de les seves fases. La reunió va tenir lloc a l’Espai
Muriel Casals. Totes les seves aportacions es tindran en compte per la definició i disseny de la propera edició
dels pressupostos participatius.
Amb la finalitat que la ciutadania ens pogués fer arribar les seves aportacions i propostes de millora, s’ha obert
una enquesta d’avaluació a la plataforma Participa311 mitjançant la qual la ciutadania ha pogut valorar diferents
aspectes del procés participatiu. També es podia trobar l’enquesta en format paper a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana. L’enquesta ha estat oberta del dia 14/02/22 al dia 18/03/22.
https://participa311-tona.diba.cat/processes/avaluacioppt21
També s’ha enviat un correu electrònic a totes les entitats del municipi fent-los arribar directament la
informació i l’enllaç a l’enquesta.
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Pel que fa als grups polítics municipals, també se’ls ha enviat un correu electrònic amb la informació sobre
l’enquesta d’avaluació, demanant que ens fessin arribar les seves aportacions. Tot i que cal recordar que en la
Comissió de Participació Ciutadana ja hi ha representació de cadascun dels grups.
Durant el període que ha estat oberta l'enquesta hem rebut un total de 20 respostes: 18 directament a través
de la plataforma Participa311-Tona i 2 en format paper a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Per tant, la
participació en l’enquesta d’avaluació ha estat molt baixa i hem de considerar que els resultats no són
representatius.
Anàlisi de les respostes de l’enquesta d’avaluació:
1. Sexe *
Un 60% de les persones que han respost l’enquesta pertanyen al sexe masculí i un 40% al sexe femení.

2. Identitat de gènere *
Un 60% de les persones que han respost l’enquesta són homes i un 40% són dones.
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3. Grup d'edat al qual pertanys *
La franja d’edat en la que han participat més persones és entre 36 i 45 anys (5 persones) i entre 56 i 65 anys (6
persones). I, si dividim la mostra entre dos grups d’edat (de 16-45 i de 46-75) podem veure que han participat
en l’enquesta la mateixa proporció de persones (10 en cada grup).

4. Consideres important la realització dels pressupostos participatius i així poder decidir sobre el pressupost
municipal? *
La majoria de persones que han respost l’enquesta consideren que sí que és important realitzar els pressupostos
participatius (95%).
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5. Com valores la campanya de comunicació realitzada en aquest procés participatiu? *
La majoria de respostes indiquen que valoració és bona, ja que la suma de les valoracions positives 4 i 5
representen un 65% vers la suma de valoracions negatives 1 i 2 que representen un 10%. Les persones que han
indicat la valoració mitjana de 3 representen un 25%.

Valora de l'1 al 5 (on 1 indica molt malament i 5 indica molt bé)

6. La informació que has rebut sobre el procés participatiu ha estat clara? *
Un 75% de les respostes indiquen que la informació rebuda ha estat clara.
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7. Per quin mitjà has rebut la informació? *
Les respostes indiquen que el mitjà més utilitzat han estat les xarxes socials (29,17%), en segon lloc hi trobem
els díptics i el butlletí municipal amb igualtat de respostes (14,58%). En tercer lloc, els tòtems situats a la plaça
Major (12,5%). En quart lloc hi trobem el boca-orella (10,42%), seguit de la web municipal i cartells amb igualtat
de respostes (8,33%), i premsa (2,08%).

8. Has presentat alguna proposta en els Pressupostos Participatius de Tona 2021? *
Un 65% de les persones que han respost l’enquesta indiquen que sí que han presentat alguna proposta.
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9. Com valores el termini donat per a la presentació de les propostes? *
El termini es considera suficient per la majoria de les persones participants (85%).

10. Has votat en els Pressupostos Participatius 2021? *
Un 90% de les persones que han respost l’enquesta han votat en aquesta edició dels pressupostos participatius.
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11. Com valores el termini donat per a la votació de les propostes? *
El termini de votació es considera suficient per la majoria de les persones participants (85%).

12. Trobes adequada la distinció que s’ha fet en la votació entre propostes mitjanes-grans i propostes petites?*
La majoria de persones troben adequada la distinció que s’ha fet entre les dues tipologies de propostes (90%).
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13. Valora la facilitat d'utilitzar la plataforma de participació Decidim.*


En general l’ús de la plataforma
En aquest cas ens trobem amb diversitat d’opinions, ja que té molt a veure amb l’ús de les noves
tecnologies i depèn de cada persona. Si dividim les respostes en tres blocs veiem que: les que indiquen
que és bastant o molt fàcil (valoració 4 i 5) representen un 40%, les que indiquen que no és gaire o gens
fàcil (valoració 1 i 2) representen un 30% i la valoració mitjana de 3 representa un 30%. Per tant, els
valors són molt iguals, però queda clar que no es considera molt fàcil (valoració 5).

Valora de l'1 al 5 (on 1 indica gens fàcil i 5 indica molt fàcil)


Trobar la informació
Pràcticament ens trobem amb els mateixos resultats que abans, gairebé hi ha igualtat de respostes que
indiquen que és bastant o molt fàcil trobar la informació (valoració 4 i 5, un 40%) vers les que indiquen
que no és gaire o gens fàcil (valoració 1 i 2, un 35%), i la valoració mitjana de 3 un 25%.

Valora de l'1 al 5 (on 1 indica gens fàcil i 5 indica molt fàcil)
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Registrar-se
En aquest cas, les opinions també estan molt dividides, veiem el mateix nombre de respostes en les
valoracions 2, 3 i 4. Les respostes que indiquen que és bastant o molt fàcil registrar-se (valoració 4 i 5,
un 45%) vers les que indiquen que no és gaire o gens fàcil (valoració 1 i 2, un 30%). I la valoració mitjana
de 3 un 25%.

Valora de l'1 al 5 (on 1 indica gens fàcil i 5 indica molt fàcil)



Presentar una proposta
La majoria de participants indiquen que presentar una proposta és mitjanament fàcil (valoració 3, un
40%).

Valora de l'1 al 5 (on 1 indica gens fàcil i 5 indica molt fàcil)
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Votar
Pel que fa a la facilitat de votar, la majoria consideren que és bastant fàcil (valoració 4 representa un
50%).

Valora de l'1 al 5 (on 1 indica gens fàcil i 5 indica molt fàcil)

14. Consideres que han estat útils els punts de votació presencial? *
Un 85% de participants consideren que sí que han estat útils els punts de votació presencial.
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15. Has rebut correctament la informació sobre els resultats de les votacions i els projectes guanyadors? *
Un 75% de les persones indiquen que sí que han rebut la informació correctament. De totes maneres cal
remarcar que un 25% indiquen que no.

16. Quina valoració global fas de tot el procés participatiu? *
La valoració que es fa de tot el procés participatiu és positiva (valoració 4 i 5, un 60%). Hi ha un 20% de
participants que indiquen una valoració mitjana de 3 i només hi ha un 20% de valoració més baixa de 3.

Valora de l'1 al 5 (on 1 és molt malament i 5 és molt bé)
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17. Vols afegir algun comentari o bé tens alguna proposta de millora per a futures edicions?
Han respost aquesta pregunta 7 persones, les quals han fet algunes aportacions o propostes de millora que, en
general, plantegen el següent:
o

Aquest procés de pressupostos participatius juntament amb altres processos engegats han servit per
normalitzar la participació i fomentar la cultura participativa al poble.

o

Cal anar més enllà de participar simplement proposant o votant propostes, sinó que cal posar el focus
en participar amb l'objectiu de millorar el poble.

o

Fomentar l'accessibilitat, pluralitat i diversitat de les persones participants.

o

Promoure la informació i formació del veïnat, tècnics i polítics respecte les possibilitats del procés
participatiu i la política municipal.

o

Conèixer i aprendre de bones experiències en altres municipis o comptar amb la col·laboració
d'especialistes externs que puguin ajudar-nos en aquest sentit.

o

Obrir espais de diàleg col·lectiu i deliberació presencial, especialment en la fase de creació de propostes
i votació.

o

Posar en valor els resultats i els límits i problemàtiques del procés per seguir millorant.

o

Molt important informar del retorn.

o

Aneu per el camí correcte.

o

Dificultat per votar mes d'una proposta.

o

Es triga massa en executar les propostes guanyadores.

o

No modificar les propostes inicials.

9. CONCLUSIONS
Valorem molt positivament els resultats del procés participatiu i els projectes guanyadors. Tal com ja hem
comentat, tot i que el percentatge de participació (4,82%) ha disminuït respecte a l'any passat (6,68%), en fem
una valoració positiva, ja que estem dins la mitjana dels percentatges de participació de Catalunya. Però cal
seguir treballant per aconseguir que augmenti la participació al municipi, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.
Pel que fa als projectes guanyadors, en la roda de premsa de presentació dels resultats ja es va exposar, tant
per part del Regidor de Medi ambient com del representant de l'Equip de Regidoria de Drets Socials, que es feia
una valoració molt positiva dels projectes guanyadors, ja que els dos projectes més votats (el de les propostes
petites i el de les propostes mitjanes-grans) són projectes que reflecteixen necessitats de diferents col·lectius
del municipi. Concretament, un col·lectiu format per veïns i veïnes d'un barri que han demanat un parc d'oci i
salut per la gent gran i, per l'altra, un col·lectiu de persones del municipi que tenen gossos i han demanat un
correcan per cobrir aquesta necessitat.
Pel que fa a les propostes de millora que es van definir en l'edició anterior, una era augmentar els punts de
votació presencial. I, tal com ja hem comentat, hem augmentat i diversificat la presencialitat vers l’any passat:
hem estat més dies i a diferents llocs. També remarcar la importància de l’Oficina Atenció Ciutadana com a punt
de votació presencial, ja que està obert diàriament. Amb tot això hem aconseguit que la participació en els
punts de votació presencial hagi estat més alta que l’any passat. Com a proposta de millora, caldria estar
presents més dies a l’Institut o bé fer alguna xerrada informativa per incentivar la participació del jovent.
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Pel que fa a la plataforma Decidim, aquest any hi ha hagut menys incidències que l’any passat en la utilització
de la plataforma per part de la ciutadania. De totes maneres, s’ha proposat elaborar un manual o tutorial per
facilitar la seva participació.
En base a les valoracions i aportacions que ens han fet arribar des dels diferents àmbits: Comissió de Participació
Ciutadana, polític, ciutadà i tècnic, hem definit les següents propostes de millora per a les properes edicions
dels pressupostos participatius:


La informació arriba sobretot a través de xarxes socials, però també cal tenir en compte el format físic
o en paper (díptics, cartells, tòtems, altres ... ) per la gent gran.



Les entitats són molt importants per a la difusió del procés.



Que les propostes presentades no facin referència a actuacions de manteniment.



Treballar en com fer xarxa per crear propostes col·lectivament. Proposta de taller de creació de
propostes, per ajudar a la ciutadania a formular-les i definir millor les propostes, i fomentar el debat
amb la ciutadania i afavorir la reflexió col·lectiva sobre les necessitats del poble.



Orientar a la ciutadania per arribar a l’objectiu de que siguin projectes de poble, que la gent s’involucri
amb propostes per reactivar el poble.



Definir com hauria de ser l’acte de presentació de propostes per tal d’aconseguir que hi participi més
gent. Proposta d’organitzar-ho com un acte festiu, lúdic, amb actuacions musicals o altres activitats.



La votació pel llistat de propostes mitjanes-grans i llistat de propostes petites es considera adient. De
totes maneres cal estudiar bé quin és el millor sistema de votació: un sol llistat, dos llistats i votar una
proposta de cada/tres propostes de cada, ...



La plataforma de participació no es considera massa fàcil. Proposta d’elaborar un tutorial.



Cal reforçar el retorn dels resultats.



Mostrar l’execució dels projectes guanyadors de l’any anterior per motivar la participació.



Seria interessant contactar amb altres ajuntaments per conèixer la seva experiència en pressupostos
participatius.
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10. ANNEXES
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