
 
 

PROJECTE NORMATIU 

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (*) 

CAPÍTOL 8 

La plataforma digital 

 

Article 105 101. Característiques de la plataforma digital per a la participació  

1. La plataforma digital Decidim Barcelona és un conjunt de serveis de programari 
accessibles des de qualsevol terminal (ordinador, mòbil, tauleta o altres dispositius) 
connectats a internet seguint estàndards tecnològics oberts i interoperables, no 
subjectes a restriccions d'accés de tipus legal o tecnològic per a l'intercanvi d'informació 
digital entre dispositius. 

2. Tots els canals de participació definits en aquest reglament han de poder ser 
registrats, si així es considera en el moment de la seva utilització, en la plataforma digital. 

Ha de tenir les característiques següents: 

a) La transparència, que suposa que totes les dades relacionades amb aquests canals 
de participació han d'estar disponibles per baixar, analitzar i tractar, seguint els formats 
i estàndards de compartició més exigents (accessibilitat, multiformat, etcètera), 
respectant la privacitat de les dades de les persones que hi intervenen. 

b) La traçabilitat, que consisteix en un seguiment complet, cap enrere (passat) i cap 
endavant (futur), de tot el que ha passat amb les propostes o aportacions fetes en 
qualsevol canal de participació. 

c) La integritat, que és l'autenticitat d'un contingut determinat, i la garantia que aquest 
no s'ha manipulat o modificat sense que aquesta modificació quedi clarament registrada 
i sigui visiblement verificable i contrastable, amb l'objecte d'evitar la manipulació de les 
propostes o els resultats dels processos o mecanismes de participació. 

d) La unicitat verificada segura, que significa que les persones usuàries han de ser 
verificades com a legitimades per a la utilització dels canals establerts en aquest 
reglament, de manera que no puguin repetir la seva mateixa aportació més d'una 
vegada. 

e) Confidencialitat: s'ha de garantir la confidencialitat i la privacitat de les dades 
personals aportades per participar en qualsevol de les funcionalitats o possibilitats de 
participació que ofereixi la plataforma digital. No es poden cedir aquestes dades 
personals a tercers ni fer-ne un ús diferent a l'estrictament necessari per a la gestió del 
registre de persones usuàries o millores de la usabilitat de la plataforma. Sempre que la 
tecnologia de la plataforma ho permeti, les expressions de preferències polítiques en els 
processos de decisió han de romandre inaccessibles, fins i tot per a la persona 
responsable de l'administració de la plataforma o els servidors. 

f) Ha de poder oferir informació adaptada a totes les edats que inclogui lectura fàcil. 

3. Un cop l'any s'ha de presentar a la Comissió del Plenari del Consell Municipal 
corresponent un informe sobre el funcionament de la plataforma. 

4. Per decret de la Comissió de Govern es poden desenvolupar les previsions que es 
contenen en aquest capítol. 

 

 

 



 
 

Article 106 102. Programari lliure i accessible i continguts oberts 

1. El codi de la plataforma, així com els mòduls, les llibreries o qualsevol altre codi que 
es desenvolupi per al seu funcionament, ha de ser sempre programari lliure. Així mateix, 
els continguts, les dades, API o interfícies que la plataforma faci servir per interactuar 
amb qualsevol tipus d'usuari o usuària, ha de complir amb estàndards oberts i 
interoperables tendint sempre al màxim nivell d'integració amb els estàndards oberts 
més estesos en cada moment. 

2. L'Ajuntament ha de garantir el manteniment i la qualitat de la plataforma digital o 
qualsevol altra infraestructura necessària per a la prestació dels serveis digitals per a la 
participació que es detallen en aquest capítol. 

3. Igualment, l'Ajuntament ha de garantir l'accessibilitat de la plataforma, fent possible el 
seu ús per part de les persones amb discapacitat. 

4. La governança de la plataforma ha de facilitar la participació de les persones que en 
són usuàries en el disseny, la implementació i l'execució de les seves diverses 
funcionalitats. 

 

Article 107 103. Continguts mínims de la plataforma digital de participació 

1. Els continguts mínims de la plataforma digital són els següents: 

a) Per als processos participatius: obrir comentaris, la convocatòria pública per a les 
trobades presencials i registres públics de reunions, la recollida de propostes i suports 
a aquestes. 

b) Per als òrgans de participació: anunci de les seves reunions, l'ordre del dia i els actes 
de les sessions, així com la documentació rellevant que es pugui aportar en cada cas. 

c) Per a les iniciatives ciutadanes: facilitar la difusió de les propostes admeses a tràmit, 
així com la recollida de signatures telemàtica quan estigui garantida la identitat de la 
persona signant. 

d) Per a les consultes ciutadanes: un espai clar i diferenciat que permeti l'accés a la 
informació relacionada i, quan sigui possible, el vot electrònic. 

 2. Igualment, les dades de la plataforma, especialment totes les que es puguin recollir 
de manera sistemàtica a través de qualsevol tècnica de consulta massiva, s'han de 
publicar amb llicències Open Data Commons o Open Database License en formats 
estandarditzats i accessibles (tipus CSV, JSON, etcètera) i, sempre que sigui possible, 
amb eines que facilitin l'anàlisi i la visualització d'aquestes dades. 

 

Article 108 104. Accés a la plataforma digital 

1. Qualsevol persona física interessada en els assumptes públics de l'Ajuntament es pot 
registrar a la plataforma digital indicant un nom d'usuari i una adreça electrònica. Per 
verificar la seva identitat ha d'indicar el nom i els cognoms, el codi postal, la data de 
naixement, el document nacional d'identitat o, en el cas de les persones estrangeres no 
comunitàries, la targeta d’identitat d’estranger o el passaport. 

2. Les persones jurídiques que hi estiguin interessades també poden registrar-se 
indicant la denominació, el domicili social, el número d’identificació fiscal, el telèfon de 
contacte i l’adreça electrònica. 

3. Únicament poden donar suport a les propostes que es presentin les persones 
físiques registrades que, a més, estiguin empadronades a la ciutat. 


