
 

 
Disseny del procés de 
participació digital del 

programa d'actuació 
municipal (PAM) i de 

districtes (PAD) 2016-2019 
 

Informe tècnic  
Desembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tecnopolitica.net | IN3-UOC  



Informe participació digital PAM-PAD 2016-2019 
tecnopolítica.net | IN3-UOC

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un projecte de:                                     per: 

 
Grup de recerca Tecnopolítica  
Internet Interdisciplinary Institute  
Universitat Oberta de Catalunya 

Àrea de participació i districtes.  
Ajuntament de Barcelona 

  
  
  
Autors 
Arnau Monterde  
Tecnopolítica | IN3/UOC 
Antonio Calleja-López  
Tecnopolítica | IN3/UOC 

 
Proposta tecnològica 
Andrés Pereira  
Associació Alabs 
 

Informe a valuatiu 
Ismael Peña-López  
UOC 

 
 

1 



Informe participació digital PAM-PAD 2016-2019 
tecnopolítica.net | IN3-UOC

 

 
 

 

 
 
 

 
Llicència 

Copyleft 2015 sota les llicències Creative Commons BY-SA (Reconeixement compartir Igual) i            
GFDL (Llicència de Documentació Lliure de GNU): 
 

CC BY-SA: Creative Commons Reconeixement Compartir Igual 4.0 
Internacional 

 
Vostè és lliure de copiar i distribuir el material en qualsevol mitjà o format, remesclar,               
transformar i crear a partir del material, per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial. El                
llicenciador no pot revocar aquestes llibertats mentre compleixi amb els termes de la llicència.              
Amb les condicions següents: a) Reconeixement: ha de reconèixer adequadament l'autoria,           
proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s'han realitzat canvis. Pot fer-ho de qualsevol                
manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que té el suport del llicenciador o el rep                 
per l'ús que fa. b) Compartir Igual : Si remescla, transforma o crea a partir del material, ha de                  
difondre les seves contribucions sota la mateixa llicència que l'original. No hi ha restriccions              
addicionals, no pot aplicar termes legals o mesures tecnològiques que legalment restringeixin            
realitzar allò que la llicència permet. Pot trobar-la llicència completa a: 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES 
 
GFDL: Licencia de Documentación Libre de GNU 
 
Es concedeix permís per a copiar, distribuir i / o modificar aquest document sota els termes de la                  
llicència de documentació lliure GNU versió 1.3 o qualsevol altra versió posterior publicada per la               
Free Software Foundation; sense seccions invariants ni texts de coberta anterior, tampoc textos             
de contraportada. Podeu trobar una còpia de la llicència en: 
 

http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html 
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Sobre Tecnopolítica 

Tecnopolítica és un grup de recerca transdisiplinar radicat a l'Internet Interdisciplnary Institute            
(IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya. És un laboratori d'investigació dels moviments en              
xarxa i les pràctiques tecnopolítiques emergents en l'actualitat; un espai articulat entre els             
moviments i l'acadèmia. Des de 2011 han sorgit nombrosos processos de mobilització política en              
què les xarxes (tecnològiques i humanes) han jugat un paper fonamental. El nostre grup tracta               
d'analitzar aquests processos des d'una perspectiva situada, experimental i trandisciplinar, que           
incorpora coneixements i mètodes provinents de les Ciències de xarxes, dades i complexitat, dels              
Estudis de Moviments Socials, de Comunicació, i de Ciència, Tecnologia i Societat (STS), així com               
dels propis moviments, obrint així nous territoris narratius, analítics i pràctics. 
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Resum  
En aquest document s’elabora una proposta de plataforma de participació digital pel procés de              
participació per a l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal i el Programa d’Actuació per             
Districtes 2016-2019 de l’Ajuntament de Barcelona, que ha de marcar el full de ruta del govern                
municipal per aquest període. Això s’ha fet partir d’una diagnosi prèvia del procés de participació               
dut a terme per l’Ajuntament de Barcelona al 2012, l’anàlisi de experiències rellevants en l’àmbit               
nacional i internacional, així com a partir de criteris propis elaborats a partir de un anàlisis en                 
profunditat del context i necessitat i oportunitats de participació i innovació democràtica per a              
l’Ajuntament de Barcelona. D’aquesta manera s’ha definit el context, els criteris a seguir, el              
disseny general de la plataforma de participació digital, les seves funcionalitats, les            
especificacions i requeriments tècnics, i l’estudi de tecnologies disponibles per tal de iniciar el              
desenvolupament. En definitiva es planteja el desenvolupament de una plataforma de codi obert             
dissenyada a partir del codi de l’aplicació Consul i amb una sèrie de funcionalitats pròpies per tal                 
d’adaptar el software a les necessitats del PAM-PAD a partir dels criteris de la participació oberta,                
traçable, i transparent, i la combinació d’espais de participació presencials i digitals donant lloc              
al que hem anomenat la participació multicapa. Es planteja el nom de “Decidim Barcelona” per a                
la plataforma de participació com a matriu que en un futur pugui acollir altres processos               
participatius, i es conclou amb la importància d’obrir nous espais per a la construcció de la ciutat                 
democràtica. 
 
 
Paraules clau: Decidim Barcelona, participació digtial, codi obert, participació multicapa,          
democràcia en xarxa, tecnopolítica. 
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1. La participació 
ciutadana i 
l’esfera digital 
La democràcia representativa ha estat com a mínim en crisi durant les últimes dues              
dècades (Rosanvallon, 2008; Tormey, 2015). Tant és així, que s'ha identificat aquesta            
crisi amb la de la democràcia mateixa (Keane 2011; DellaPorta 2013). Diferents            
autors han denunciat les tendències tecnocràtiques i l'hegemonía neoliberal         
perceptibles en aquest mateix període com anunciadors de la post-democràcia          
(Crouch, 2004) o la post-política (Zizek, 1999; Rancière, 2001), mentre que altres, de             
manera més acotada, n’han parlat utilitzat el terme "post-representació" per          
referir-se al buidatge de poder i sentit de les institucions representatives per            
dinàmiques que van de la globalització a la desafecció i desempoderament de la             
ciutadania (Brito Vieira and Runciman, 2008; Keane, 2009; Rosanvallon, 2011;          
Tormey, 2015). Els diferents intents de potenciar la participació han resultat           
insuficients per revertir aquestes tendències (Keane, 2011; Tormey, 2015). 
 
A aquesta crisi política de llarg recorregut cal sumar-hi la crisi financera i econòmica              
del 2008, la gestació de la qual no pot separar-se d'aquesta crisi prèvia. Des de 2010,                
les lògiques d'austeritat social, combinades amb la permissivitat cap a molts dels            
actors responsables del daltabaix econòmic (entitats bancàries i financeres,         
promotores immobiliàries, etc.) i, sobretot, la cada cop més present corrupció           
política, la qual contribueix de manera directa a la situació, va tenir una resposta              
inesperada. Lluny de prendre el camí del retraïment en la inacció post-política o             
l'acceptació de la tecnocràcia post-democràtica, la ciutadania va iniciar un procés           
de democratització radical de la política, una repolitització les seves pròpies vides i             
de la vida en comú . L'esdeveniment clau, en aquest sentit, va ser el moviment-xarxa               
15M. 
 
Milions de persones es van mobilitzar amb la intenció, no només de demanar, sinó              
també d'experimentar i construir una democràcia real. En un context de           
hipermediació tecnològica, les tecnologies de la informació i la comunicació, que           
van servir durant els 80 i 90 per accelerar els fluxos financers i la globalització               
(Castells, 1996) es van convertir en espais i dispositius crucials en la reapropiació             
multitudinària de la política , així com d'experimentació democràtica (Toret et al.,            
2015).  
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Després de quatre anys amb nombrosos èxits i fracassos, al maig de 2015, noves              
iniciatives polítiques ciutadanes van aconseguir prendre el poder en algunes de les            
principals ciutats del país, incloent Barcelona. En això, seguien l'onada del que ha             
passat a països com Islàndia, on la crisi econòmica va donar pas a un període               
reapropiació ciutadana de les institucions i fèrtil innovació democràtica, recolzada          
en l'ús intensiu i creatiu de les TICs, amb resultats tan notables com el programari               
Better Reijkavic i els processos tecnopolítics associats, que analitzem en aquest           
informe. 
 
Des del 15M, la majoría dels experiments que apunten noves formes de democràcia             
participativa i deliberativa (Barber, 1984; Habermas, 1994, 1996; Della Porta 2013)           
han estat intervinguts tecnològicament. Tal com mostra el cas d'Islàndia (però           
també altres, com Finlàndia), els processos democratitzadors de mobilització i          
empoderament ciutadans requereixen una articulació tecnopolítica (Rodotà 1997;        
Toret et al., 2015) per assolir la seva màxima riquesa i capacitat, és a dir, requereixen                
innovacions tecnopolítiques per la democràcia. La tecnopolítica és el resultat de           
l'esdevenir polític de les tecnologies i el reensamblaje tecnològic de la política, de la              
coevolució i coproducció de polítiques i tecnologies. En les formes de participació i             
deliberació tecnopolítica les pràctiques, els espais i els processos digitals i           
presencials es connecten i retroalimenten, adquirint una dimensió multicapa.         
Aquests dispositius participatius estan orientats a incrementar el nombre, varietat i           
paritat entre els actors que "prenen part" al govern comú de la ciutat, ampliant i               
enriquint els àmbits, maneres i períodes en que això té lloc, i contribuint a potenciar               
una intel·ligència col·lectiva (Levy, 1997) capaç de fer front a la complexitat urbana             
contemporánea.  
 
Més enllà de la tecnopolítica i la participació i deliberació multicapa, alguns dels             
principis que orienten aquestes noves formes de participació, que desgranem en el            
punt 5.2 d'aquest informe, són la transparència i traçabilitat, l'obertura,          
l'accessibilitat i la transversalitat, la naturalesa col·lectiva i en xarxa, l'autonomia i            
apoderament de la ciutadania, i el compromís vinculant amb ella. En definitiva, es             
tracta de repensar i refer la participació i la democràcia, que la ciutadania explori (i               
s'hi posin els condiciones per a explora) les maneres diverses i innovadores del pars              
capere , del “prendre’n part”, de l'prendre’n partit, i del com fer-ho entre iguals ( inter              
pares ), amb altres ciutadanes i ciutadans. Per prendre, en conjunt, part en i per la               
ciutat i el comú. Un objectiu clau, en aquest sentit, és fer de Barcelona una capital                
global de la innovació i experimentació democràtica, a l'altura del segle XXI, en el              
camí iniciat a ciutats com ara Reijkavic, Hèlsinki o Madrid. Es tracta d'avançar doncs              
en el camí obert al maig del 2011, de prendre i refer les institucions de manera                
oberta i participada, per prendre decisions de manera col·lectiva, i d'apropar-nos a            
l'horitzó, sempre inabastable i provisional, d'una democràcia real.  
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2. Casos d’èxit 
de participació 
digital en l'àmbit 
internacional 
En aquesta secció descrivim alguns dels projectes, plataformes i aplicacions          
tecnològiques, així com organitzacions i formes organitzatives que més ens han           
interessat i influenciat a l'hora de dissenyar la nostra proposta de plataforma digital             
de participació per al procés participatiu del PAM-PAD 2016-2019. Tots ells són casos             
d'èxit en l'àmbit nacional i internacional, i col·laboradors dels autors del present            
informe en diferents projectes (entre d'altres http://dcentproject.eu/, projecte dins         
del 7è Programa Marc de la Unió Europea). 
 

2.1 Yourpriorities  1

Your Priorities , (sobre la qual s'ha construït Better Reykjavík , la plataforma de            
participació i presa de decisions de l'ajuntament de Reijkavic), és una plataforma            
web desenvolupada per la Citizens Foundation islandesa. La plataforma permet a           
grups de persones desenvolupar i prioritzar idees i decidir quins implementar. 
 
Your Priorities permet a grups de persones compartir les seves idees i descobrir             
juntes quines són les idees a implementar per les seves comunitats. Els usuaris             
poden afegir idees, arguments a favor o en contra d'aquestes idees, indicar si donen              
suport o s'oposen a una idea, crear una llista personal d'idees i discutir totes les               
idees. Els resultats finals són llistes de les idees més ben posicionades en diferents              
categories, així com els millors arguments a favor i en contra de cada idea. Aquest               
servei permet a la gent prendre una posició respecte a la majoria d'assumptes en              
poc temps. 
 

1 https://github.com/rbjarnason/your-priorities/wiki 
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Your Priorities està sent utilitzat pel servei d'e-democràcia global YrPri.org , el web            
d'innovacion civica Better Reykjavik a Islàndia i el National Health Service (NHS)            
Citizen del Regne Unit, entre d'altres. L'ajuntament de Reikjavik s'ha compromès a            
debatre les idees mes populars del web Better Reykjavik i discutir si hi ha prou               
suport polític per implementar-les. Fins ara, gairebé el 60% dels habitants de la             
ciutat han fet servir la plataforma i la ciutat ha invertit 1,9 milions d'euros en               
desenvolupar més de 200 projectes basats en idees de ciutadans . 

2

 
Des del 2008, la Citizens Foundation ha fet servir Your Priorities per promoure el              
debat democràtic en línia a Islàndia i al món. La plataforma és de codi obert i està                 
disponible de manera gratuïta per a qualsevol grup, ciutat o país interessat en             
utilitzar-lo per aprofitar les idees de la ciutadania. Molts dels elements conceptuals            
(usabilitat, deliberació, participació local, etc.) i del disseny de la plataforma Your            
Priorities (com ara el mòdul d'argumentació a favor i en contra) han estat             
incorporats a la nostra proposta de plataforma digital per al procés participatiu del             
PAM-PAD 2016-2019. 
 

2.2 Open Ministry   3

La plataforma i l'associació voluntària Open Ministry , creada a Finlàndia, ha ajudat a             
ciutadans i ciutadanes a desenvolupar lleis des de fa mes de tres anys. Per              
aconseguir una iniciativa ciutadana, la constitució finesa garanteix a tot ciutadà           
finès el dret de tenir la seva proposta de llei presentada al parlament. El pre-requisit               
és que un mínim de 50000 persones en edat de votar donin suport a la proposta. 
 
Joonas Pekkanen, fundador d' Open Ministry , ha estat involucrat en desenvolupar          
propostes de lleis orientades a canviar les lleis de copyright i aconseguir la igualtat              
per a matrimonis del mateix sexe. "Per editar els documents hem fet servir Google              
docs, per a la comunicació, Twitter, Facebook i la web de campanya", diu Pekannen.              
Com pot apreciar-se, Open Ministry és una plataforma sociotècnica, creada al           
voltant de pràctiques tecnopolítiques no basades en una plataforma tecnològica          
central, com en el cas de Your Priorities. Per l'escala (estatal), el tipus de producte               
(lleis) i la seva èmfasi en l'organització humana resulta un complement interessant            
l'enfocament de Your Priorities. 
 

2 http://www.nesta.org.uk/news/10-people-centred-smart-city-initiatives/better-reykjavik 
3 http://dcentproject.eu/2014/12/d-cent-piloting-in-helsinki-introducing-online-democracy-into-decision-making/ 
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2.3 Decide Madrid  4

És el nou Portal de Govern Obert de l’Ajuntament de Madrid posat en marxa el               
setembre de 2015 i està dividit en tres parts: Participació, Transparència i Dades             
Obertes. A la part de transparència es publiquen totes les dades relatives a qui i com                
es gestiona Madrid i és l'espai on exercir el dret d'accés a la informació, i on es pot                  
sol·licitar qualsevol informació sobre l'Ajuntament de de manera fàcil i ràpida. La            
part de dades obertes és on es pengen les bases de dades que té l'Ajuntament,               
perquè qualsevol ciutadà pugui utilitzar tota la informació directament, sense          
necessitat ni tan sols de preguntar. També es pot sol·licitar la publicació de més              
bases de dades. 
 
La part de participació és l’espai obert de participació ciutadana on poder decidir             
sobre el model de ciutat que la ciutadania vol construir (a través de propostes              
ciutadanes, espais de debat, pressupostos participatius, legislació colaborativa, i         
molts altres processos que s’han d’anar implementant. Inicialment la plataforma ha           
arrencat amb un espai de debats ciutadans i un espai de propostes ciutadanes on              
totes aquelles propostes que aconsegueixen un 2% de suports del total del cens de              
Madrid la proposta és duta i votada al ple municipal de Madrid. Aquesta plataforma              
compta amb un sistema d’autenticació verificat amb el padró municipal, el que            
garanteix la fiablitat de les dades dels usuaris registrats. 
  

4 https://decide.madrid.es/ 
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3. Proposta de 
procés de 
participació 
digital 
3.1 El procés participatiu del 
PAM-PAD 2016-2019 

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) és l’instrument de planificació de 
l’activitat municipal de cada mandat, tal com indica l’article 119 del Reglament 

Orgànic Municipal (ROM). Té naturalesa de pla directiu “i com a tal haurà de ser 
observat quant a les seves finalitats i objectius per tots els òrgans municipals. 

S’ajustaran al PAM, quan existeixi, el Pressupost General, el Pla d’Inversions i el 
Programa Financer. Aquests documents hauran de motivar la coherència de les 

seves determinacions respecte del PAM”..  
 

Mesura de Govern. Elaboració procés participatiu PAM-PAD, 
Novembre 2015 

 
El procés participatiu per a l’elaboració del PAM-PAD sorgeix de la necessitat d’obrir             
a la ciutadania de Barcelona un instrument de planificació com és el Programa             
d’Actuació Municipal i de Districtes, oferint diferents espais, de debat, deliberació i            
proposta per a la elabroació oberta de les principals actuacions a dur a terme              
durant el mandat 2015-2019 a la ciutat de Barcelona. 
 
L’objectiu principal d’aquest procés és el de generar múltiples espais de debat i de              
trobada on es tractin necessitats i prioritats dels territoris i dels principals temes que              
preocupen a la ciutadania, i que acabi resultant amb l’elaboració de un full de ruta               
comú que marqui l’acció de govern al llarg del mandat fins al 2019. 
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Per dur a terme aquest procés participatiu es planteja comptar amb el            
protagonisme de la ciutadania, i de la societat civil organitzada ja sigui amb entitas,              
associacions, col·lectius formals o informals, organitzacions, etc. En aquest procés          
també es vol involucrar la resta de grups municiplas, així com a aquells col·lectius              
més invisibilitzats com poden ser els infants, els joves i adolescents o les persones              
d’origen divers. 
 
Els objectius del procés per tant, són:  
 
 

 1. Elaborar el PAM i els PADs 2016-2019 amb una participació activa de la              
ciutadania, de manera oberta, transparent i en xarxa. 
  
2. Donar protagonisme a la ciutadania de Barcelona.  
 
3. Donar protagonisme als barris per fer ciutat des dels barris i que la ciutat els                
tingui en compte en el moment d’elaborar polítiques d'àmbit de ciutat.  
 
4. Aconseguir aportacions d’una diversitat i pluralitat d’opinions i interessos.  
 
5. Facilitar la participació dels col·lectius menys actius o amb més dificultats.  
 
6. Fomentar una cultura de la participació activa, de construcció col·lectiva del            
govern de la ciutat i de la democràcia ciutadana.  
 
7. Enfortir les bases per a futurs processos de participació ciutadana.  

 

 

 

3.2 Principis del procés de 
participació digital 

La participació digital no és un afegit o un extra de la participació, o unamanera               
autocontinguda de participar, és la dimensió de la participació en la qual intervenen             
dispositius digitals que permeten col·laborar, visualitzar, documentar, certificar,        
quantificar, decidir, discutir, fiscalitzar o contribuir a un procés de participació           
(entès com el procés en què diferents agents socials prenen i/o recuperen, la part              
del poder social que han delegat per representació democràtica). La digitalizació           
(entesa com transformació de processos o resultats a un format computable,           
connectable i reproduïble) permet que els processos de participació s'articulin          
d'una manera sistemàtica (estructurada i relacionada en bases de dades, etc.),           
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acumulativa (es pot construir sobre el que altres persones ja han dit i aquesta              
informació és accessible i permet anar afegint, modificant, etc.), reproduïble          
(qualsevol pot copiar els resultats, fins i tot part de l'execussió del procés),             
verificable i traçable (gràcies a l’emmagatzematge i consulta de les dades generades            
que permet un seguiment transparent dels resultats, dels processos i del seu            
impacte). La participació digital, ha d'anar acompanyada d'una digitalització         
participativa, és a dir, d'un disseny, producció i gestió dels recursos digitals de             
manera participativa, per això cal que el programari sigui lliure i que existeixin             
infraestructures lliures que permetin la col·laboració i la replicació de les eines de             
participació digital. 
 
La participació implica un compromís amb l'obertura de les institucions a la            
ciutadania, enriquint els processos de construcció comuna de polítiques municipals,          
facilitant els canals de participació i garantitzant la seva validesa a l'hora de fer-se              
efectius. La participació oberta implica generar processos transparents, on es faciliti           
la implicació de persones i grups de la ciutat, i existeixi un compromís amb les               
contribucions de la ciutadania pel seu seguiment. En aquest sentit tot el procés ha              
de ser fàcilment replicable, reproduïble, modificable i millorable.  
 
Desenvolupar processos de participació en la societat de la informació i el            
coneixement implicar tenir en compte una sèrie de principis generals que d’alguna            
manera reforcen el procés, li donen legitimitat democràtica i a l’hora faciliten la             
coresponsabilització i implicació ciutadana en el procés d’elaboració col·lectiva         
d’un determinat procés de participació. Aquests principis han d'ajudar a guiar el            
disseny dels processos de participació mediats tecnològicament, pel complet         
desenvolupament de les seves potencialitats.  
 
 
A continuació s’enumeren aquests principis: 
 

* Transparència i traçabilitat 
Aquest principi permet garantir el compromís de l'Ajuntament amb el procés           
participatiu introduint mecanismes de seguiment sobre l'evolució de les propostes          
ciutadanes i la defensa del caràcter públic i obert del conjunt del procés. El procés i                
la plataforma digital habilitada a l’efecte ha de permetre conèixer el recorregut de             
cada aportació realitzada i comprovar si aquesta ha estat inclosa modificada o            
rebutjada en el document final del PAM i PADs, exposant-ne així els motius.             
Qualsevol procés participatiu ha de deixar constància de tot el què ha passat al llarg               
del procés amb les pertinents explicacions en cada moment, per tal de que la              
ciutadania pugui exercir-ne un control i monitorització. Caminar cap a la           
corresponsabilitat implica donar accés a tota la informació sobre el procés i            
permetre una visualització clara dels resultats en totes les fases del procés i a temps               
real. En aquest sentit tota la documentació generada al llarg del procés serà pública              
i accessible en tot moment. 
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* Obertura, accessibilitat i transversalitat 
Un procés participatiu obert és aquell que no només es permet la participació del              
conjunt de la ciutadania sinó que es faciliten els recursos adients i les condicions              
necessàries per a una participació activa de la ciutadania. Això implica desplegar            
una serie de mecanismes de comunicació, difusió, pedagogia i adaptació als           
diferents registres i grups socials de la ciutat i a la diversitat de la ciutadania de                
Barcelona. 
 
L’accessibilitat és la que facilita i fa de la participació una cosa inclusiva i assequible               
per a qualsevol persona. Això permet la reapropiació ciutadana del procés i una             
major implicació. I per això cal tenir en compte la inversió en la informació, formació               
i capacitació sobre la participació i el desplegament dels diferents mecanismes           
plantejats: s'han de minimitzar els requisits i barreres a l'ús i reutilització de les              
tecnologies emprades, així com   facilitar la capacitació en la seva utilització. 
 

* Col·lectiu i en xarxa 
La participació és col·lectiva en la mesura que es generen espais de diàleg i de               
participació oberta, de construcció col·lectiva de polítiques municipals, com a font           
de coneixement i de transformació. El coneixement i la intel·ligència col·lectiva           
sorgeixen de la cooperació i la convergència de diversos punts de vista, i tenen              
l'objectiu d'arribar a construir espais transversals i llocs comuns, des d'on articular            
un nou projecte de ciutat, amb un profund protagonisme creixent de la ciutadania.  
 
En aquest sentit serà fonamental reflexar la importància de les associacions,           
col·lectius, entitats, i altres espais de la ciutadania organitzada fomentant la           
dimensió col·lectiva i els espais de debat comuns a la ciutat. El món associatiu és               
clarament reconegut a la nostra ciutat i té un paper fonamental en l’articulació de              
discursos, opinions i propostes per millorar l’acció municipal, fins i tot, des de la              
discrepància. El món associatiu de Barcelona ha fet una enorme contribució en fer             
de Barcelona la ciutat democràtica que és avui en dia, per tant és fonamental la               
seva col·laboració i compromís. Cal també anar més enllà i comptar amb aquest             
important teixit social per cercar la implicació d’altres sectors de població que tenen             
més dificultats per accedir a aquests canals de participació.  
 
La participació ha de ser en xarxa ja que no podem imaginar la participació dels               
individus aïllats, sinó connectats. Les persones generen vincles, comparteixen         
espais presencials i digitals i generen xarxes d’afinitat des d’on pensar i actuar (a) la               
ciutat. Atendre aquestes transformacions de la societat és fonamental per imaginar           
la participació i la democràcia a escala ciutat. Així mateix els processos de             
participació han de ser escalables, replicables, compartibles i connectables amb          
altres processos similars en altres ciutats, fent que el propi procés participatiu sigui             
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motor de noves i futures xarxes de construcció col·lectiva com a eina i instrument              
del govern municipal. 
 

*  Multicapa 
La hibridació entre la participació digital i presencial és una de les claus per              
entendre la participació a l’any 2015. La participació no té només un format sinó              
múltiples formes de ser exercida i per múltiples mitjans. La connexió entre les             
trobades presencials i una plataforma digital que articuli el procés, ordeni els            
continguts, permeti monitoritzar i seguir el conjunt del procés, i redueixi la            
complexitat de grans quantitats d’informació generada és una gran oportunitat per           
imaginar noves formes de governar la ciutat amb la ciutadania que l’habita. Un             
procés participatiu que suma la potencialitat de les trobades i tallers presencials            
amb espais de participació digitals oberts al conjunt de la ciutadania, que permet             
amplificar i multiplicar la visibilitat i alhora reforçar el procés participatiu i el seu              
impacte a la ciutat, permet l’impuls d’una nova cultura de la participació amb una              
gran innovació democràtica, sempre i quan aquest acabi incoporant les          
contribucions ciutadanes realitzades. 
 

*  Tecnopolític 
Les tecnologies de la comunicació en xarxa son fonamentals per a l’articulació de la              
intel·ligència, la decisió i l'acció col·lectiva al 2015. Si bé és fonamental el             
desplegament dels espais presencials de paritcipació, les tecnologies de         
comunicació en xarxa permeten actuar com a matriu a on centralitzar tota la             
informació per a una correcte documentació del procés, un seguiment en detall i             
complir amb l’exigència de la transparència, l’accessibilitat i la traçabilitat al llarg            
del procés. 
 
En aquesta direcció doncs, el conjunt del procés participatiu s’ha d’articular,           
sistematitzar i sintetitzar en una Plataforma digital que, a més de recollir propostes             
ciutadanes, ha de generar un espai deliberatiu i de priorització de cadascuna d'elles             
i donar visibilitat als resultats dels diferents debats que es duguin a terme en els               
àmbits territorials dels districtes o de ciutat. L'aposta per una plataforma digital que             
articuli el procés permet ordenar, comunicar, difondre i reforçar els debats i            
trobades presencials. La plataforma digital també possibilita el traç de les propostes            
des de que són realitzades fins que són aprovades, desestimades o modificades. La             
plataforma permet oferir un nou format de navegació i interacció amb el document             
inicial del PAM i PAD, on en comptes de presentar-se un text pla amb un inici i un fi,                   
es planteja un document navegable, de manera horitzontal a partir dels interessos            
de cerca de les persones que vulguin navegar pe les propostes inicials del PAM.              
També permet que el conjunt del procés participatiu sigui transparent i obert al             
conjunt de la ciutadania on sigui possible consultar qualsevol informació a temps            
real durant el procés. La participació digital, ha d'anar acompanyada d'una           
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digitalització participativa, és a dir, d'un disseny, producció i gestió dels recursos            
digitals de manera participativa, per això cal que el programari sigui lliure i que              
existeixin infraestructures lliures que permetin la col·laboració i la replicació de les            
eines de participació digital. 
 

* Autonomia i apoderament de la ciutadania  
Fomentar l’autonomia ciutadana i el seu apoderament a partir del reconeixement           
dels seus sabers i l’oferiment i obertura de canals de participació política que             
escapin de la lògica consultiva i reforcin no només la noció de coproducció i              
corresponsabilitat, sinó també la emancipació personal i col·lectiva respecte a la           
gestió de les coses comunes i dels espais comuns que s’habiten a la ciutat. 
 
En aquesta direcció l’Ajuntament ha d’habilitar mecanismes que afavoreixin         
l'autoorganització de les persones, ha de reconèixer la diversitat i complexitat de la             
ciutat senes intentar homogeneïtzar-la i unificar-la, i ha de generar canals de            
comunicació i fomentant l'autonomia de la ciutadania en els processos de           
participació i en l'elaboració d’actuacions, tan a nivell de ciutat com de districte. 
 

* Compromís amb la ciutadania 
Finalment i per garantir l’èxit del procés és fonamental que el procés de participació              
es vegi reflectit en el resultat final amb compromisos ferms de incorporació de             
propostes ciutadanes al document final del PAM i del PAD. En aquest sentit reforça              
molt el compromís de l’Ajuntament amb el compliment de tots els principis            
anteriorment enumerats s'ha d'assegurar la transparència en el procés, així com la            
devolució   dels resultats al comú a través d'una llicenciació oberta i lliure. 
 
Els principis enumerats prèviament s'han de tenir en compte en totes les fases i              
eixos del procés participatiu, i seran vectors en el disseny de la proposta de              
plataforma de participació digital 
 

3.3 Fases del procés participatiu 

El procés participatiu per a l’elaboració del PAM i el PAD 2016-2019 està dividit en               
tres fases principals: una primera fase de documentació inicial, una segona fase on             
es concentrarà la major part de l’activitat de debat i deliberació ciutadana i una              
tercera fase de retorn i negociació. El procés participatiu parteix d’una proposta            
inicial de “document 0” o document inicial, que es el.laborat per l’equip de govern              
de l’Ajuntament de Barcelona i les diferents àrees i districtes i que comptarà amb els               
eixos i línies d’actuació així com les propostes d’actuació plantejades pel govern            
municipal. Aquest document serà el punt de partida de la fase 1 i 2 en el procés                 
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participatiu. Al final de la fase 3 s’obté un nou document que estarà conformat per               
les principals actuacions proposades per l’Ajuntament així com aquelles que hagin           
sorgit del procés participatiu.  
 
A continuació es pot observar l’esquema del procés participatiu i les seves fases: 

 

Figura 1: Esquema del procés participatiu PAMPAD 2016.2019 

 

3.2.1 Fase d’elaboració de la proposta inicial del PAM i el 
PAD 

Aquesta primera fase és de treball amb les entitats i associacions i amb els òrgans i                
espais de participació ja existents on es recullen algunes primeres propostes que            
ajudin a construir un document inicial de PAM i PADs que serà el què posteriorment               
es sotmeti a participació ciutadana, desenvolupat a partir de la proposta de            
document 0 elaborat per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Dins d'aquesta primera etapa s'inclou també informació sobre les persones /           
col·lectius que han participat en la seva elaboració, per deixar constància (per            
motius de transparència i monitorització) de com s'ha desenvolupat aquest procés           
previ a la fase 2 (com per exemple el grau de consens i/o participació en cadascuna                
de les propostes). 
 
Aquesta fase conclou amb un document que surti proposat per l'equip de govern,             
adaptat per part de personal tècnic de l'ajuntament. Inclou reunions participatives           
per elaborar la proposta amb associacions, consells o empreses públiques, privades           
i cooperatives. En aquesta fase l'important és que la plataforma permeti incloure el             
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contingut inicial (sobre el qual partirà la resta de les contribucions al PAM-PAD) en              
les "fitxes" de mesures. 

3.2.2 Fase de participació ciutadana 

En aquesta fase es produeix el moment de màxima obertura en el què hi haurà               
aproximadament 300 debats a la ciutat, on s’han de generar debats sobre els             
diferents temes plantejats en la proposta de PAM i PADs, i on es posa en               
funcionament la plataforma de participació digital. Aquesta fase durarà dos mesos i            
es podrà participar de manera digital a través d'Internet, presencial i ambdós.  
 
Les funcionalitats principals de la plataforma de participació digital en aquesta fase            
es resumeixen en: 
 

1. Seguiment i monitorització de tot el procés de participació 
2. Navegació pel document inicial que sorgeix de la fase1  
3. Donar suport a les propostes d’actuació existents, comentar-les i         

compartir-les 
4. Afegir noves propostes d’actuació 
5. Seguiment del conjunt de convocatòries de debats presencials. 

 
En aquest sentit la plataforma actua com a interfase del procés de participatiu del              
PAM i dels diferents PADs, com un espai obert de participació directe sobre la              
proposta inicial de PAM-PAD elaborada inicialment per l’Ajuntament de Barcelona.          
Les especifiacions tècniques de la plataforma es detallen àmpliament en la secció 6             
d’aquest informe. 
 

3.2.3 Fase de síntesis i negociació 

La tercera i última fase serà la d’elaboració d’una selecció i síntesi de les propostes               
sorgides del procés participatiu i les propostes municipals, amb l'aprovació inicial i            
final del PAM i PADs en el Ple municipal després del consens i negociació amb la                
resta de grups municipals. 
 
Durant aquesta fase la participació ciutadana per fer noves propostes queda           
tancada i s’obre un espai de debat ciutadà permanent. La major part d'aquest             
procés tindrà lloc de forma física (offline), probablement en plens i/o comissions de             
treball de l'ajuntament, implicant a diferents partits polítics. És en aquesta fase on             
els grups d’interès intenten definir la seva influència sobre el PAM-PAD i, en general,              
és la part que em PAMs anteriors ha estat més difícil de poder fer un seguiment del                 
tractament de les propostes provinents de la ciutadania. També és una fase en què              
prima el realisme i poden intervenir i modificar moltes propostes perquè puguin            
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tenir un encaix general o una adaptació pragmàtica a les capacitat de l'ajuntament,             
als pressupostos, la normativa, etc. 
 
Durant aquesta fase es podrà seguir i monitoritzar l’evolució de les propostes            
ciutadanes informant de manera transparent les modificacions realitzades i         
permetre a la ciutadania monitoritzar el procés de devolució de les propostes            
ciutadanes. D’aquesta manera es garanteix la traçabilitat de les influències i canvis            
en el document (tant en el contingut, com en els agents que realitzen els canvis). 
 
Finalment les actuacions proposades en les fase 2 poden tenir un estat de Acceptat,              
Acceptat amb modificacions, fusionat amb altres actuacions o desestimats, per ser           
incorporades en el document final que es s’ha de dur al Ple Municipal corresponent              
per ser aprovat. Però sigui quin sigui l'estat final cadascuna de les actuacions             
plantejades en el document final del PAM-PAD 2016-2019 durà adjunta una           
explicació sobre el motiu pel qual s'assigna un estat o un altre. 
 

3.2.4 Document final 

El document final no s’hauria de presentar com un document estàtic i pla en forma               
de llibre, sinó com un document dinàmic que expressa la complexitat i recorregut             
del procés participatiu i que es pot presentar en la mateixa plataforma i permetent              
la visibilització de l'autoria de propostes, l'historial de cada mesura, les participació            
i el suport (o falta de suport) dels diferents partits a cadascuna de les mesures i                
objectius. També s’inclourien estadístiques de participació i una visualització         
gràfica de tot el procés que ha portat a la versió final. Conjuntament amb el               
document final s’haurien de presentr els indicadors seleccionats per dur a terme el             
seguiment durant l’execució del Programa durant el mandat de l’actual govern i            
una proposta de visualització sobre l’evolució i seguiment d’aquesta. 
 

3.4 Disseny i planejament de la 
participació digital: Una proposta 
multicapa 

3.4.1 Breu descripció de la plataforma i de les seves 
funcionalitats 

La proposta de plataforma de participació digital que es presenta a continuació és el              
resultat de l’elaboració d’un anàlisis i diagnosis del procés de participació per a             
l’elaboració del PAM 2012-2015, l’anàlisi d’altres experiències d’àmbit internacional         

20 



Informe participació digital PAM-PAD 2016-2019 
tecnopolítica.net | IN3-UOC

 

de processos de participació digital i la sistematització dels criteris plantejats           
anteriorment davant la necessitat d’obrir un procés de participació per a           
l’elaboració del PAM-PAD 2016-2019. 
 
D’altra banda, i com aclariment inicial, el disseny de la plataforma de participació             
digital està pensat per acollir inicialment una sèrie de funcionalitats específiques pel            
procés del PAM-PAD, però que alhora ha de ser escalable per acollir nous processos              
de participació a mig termini un cop finalitzat el procés participatiu del PAM i el PAD.                
D’aquesta manera es facilita a la ciutadania la canalització de la participació digital             
en un sol lloc web. 
 
Els principis de transparència i traçabilitat son especialment rellevants com a           
compromisos d’aquest nou procés respecte processos anteriors. Asumir el         
compromís polític de oferir a la ciutadania la transparència i seguiment del procés             
de participació és la millor manera de garantitzar el rendiment de comptes durant             
procés, i l’única manera de fer-ho de manera senzilla i fàcilment traçable és a través               
de l’existència d’un espai digital que centralitzi i monitoritzi tota la informació i             
documentació generada durant el procés participatiu. 
 
D’altre banda, una plataforma digital i centenars de convocatòries de debat i            
trobades presencials, poden garantir el principi de la participació oberta , és a dir,             
una participació on no només pots valorar i comentar les propostes de l’Ajuntament             
sinó que pots elaborar noves propostes i l’Ajuntament proporciona els canals i les             
eines per fer-ho. 
 
Finalment i atenent la demanda principal de l’Ajuntament de Barcelona, on es            
planteja la necessitat d’obrir un procés de participació ciutadana entorn a           
l’elaboració del PAM i el PAD, els quals tenen una estructura clarament definida en              
forma d’eixos temàtics, línies d’actuació, objectius i actuacions concretes, i atenent           
que el procés de participació parteix d’un “document 0” elaborat per l’Ajuntament            
de Barcelona es plantegen una sèrie de funcionalitats que articulin i estructurin el             
procés. 
 
Atenent aquests principis s’ha elaborat una proposta de plataforma digital on les            
seves principals funcionalitats son les següents: 
 

➔ Navegar per les propostes d’Actuació del document inicial de         
l’Ajuntament, comentar-les i donar-hi suport. 

➔ Proposar noves actuacions, comentar-les i donar-hi 
➔ Sistematitzar totes les trobades presencials i vincular-les amb les         

propostes d’actuacions sorgides d’aquestes. 
➔ Monitoritzar cadascunade les propoestes d0actuació desde que entra        

a la plataforma fins que s’aprova el document final del PAM-PAD           
2016-2019. 
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➔ Sintetitzar totes les propostes d’actuacions per elaborar el nou         
document per dur a la fase 3 del procés. 

➔ Donar una resposta a totes les propostes d’actuació en funció dels           
llindars superats al llarg de la fase 2. 

 

 
Figura 2: Principals funcionalitats de la plataforma de participació digital PAM-PAD 

 
La plataforma digital per tant permet la participació directe tant al document inicial             
de l’Ajuntament, com la participació per afegir noves propostes d’actuació, i alhora            
permet recollir, recopilar i organitzar totes les convocatòries de trobades          
presencials, i creuar la relació entre les trobades presencials i les propostes            
d’actuacions que sorgeixin d’aquests espais de debat ciutadà. D’aquesta manera          
s’observa com s’interelacionen els diferents espais de participació (presencials i          
digitals), entenent els espais digitals com una nova capa de participació que            
complementa i amplifica i alhora afegeix riquesa al procés de participació. Sovint            
s’ha entès la participació digital com una participació individual o individualitzada,           
però es tracta justament del contrari la participació digital es en xarxa en la mesura               
que es construeix a partir de la resta de contribucions i debats existents a la               
plataforma. SI bé és cert que les trobades presencials i el paper de la ciutadania               
organitzada en diferents espais té un valor fonamental, la plataforma digital permet            
posar en valor aquesta feina a l’hora de ser valorada i amplificar i visibilitzar la feina                
feta per aquesta ciutadania organitzada. 

 
Figura 3: Relació de la participació digital amb la participació presencial 

 
La plataforma digital per tant ha d’esdevenir un espai de síntesi i de bolcament de               
tot el que passi en el procés de participació del PAM-PAD 2016-2019. D’aquesta             
manera es permetrà seguir tot el procés de participació i un cop es tanqui la fase 2                 
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de recollida de propostes d’actuacions la plataforma oferirà el seguiment de les            
diferents propostes d’actuació en funció del tractament tinguin durant la fase 3 de             
síntesi, negociació i elaboració del document final del PAM-PAD 2016-2019. 
 
Finalment es deixa oberta la possibilitat d’establir mecanismes de seguiment a           
través de indicadors concrets per veure el grau de compliment del PAM i PAD al llarg                
del mandat. 
  

3.4.2 Decidim Barcelona com a matriu de la ciutat 
democràtica 

La plataforma de participació digital per l’elaboració del procés participatiu del           
PAM-PAD 2016-2019 es planteja com una eina amb una funcionalitat específica en el             
marc d’un espai o procés de participació ciutadana permanent. En aquest sentit es             
planteja des d’un bon inici la possibilitat de que la plataforma digital pugui acollir              
futurs processos de participació que ja estan en el programa de govern i en el full de                 
ruta de l’actual consistori com son els pressupostos participatius o la possibilitat de             
realitzar consultes ciutadanes en aquells temes que son fonamentals per a la            
ciutadania de Barcelona. 
 
En aquesta direcció es planteja una proposta que articuli precisament aquest           
caràcter processal i no puntual de la participació ciutadana en base a una sèrie de               
plantejaments fonamentals, constituint així un espai permanent de participació         
ciutadana sintetitzat en una plataforma de participació digital que duria per nom:            
Decidim Barcelona. 
 

 
 
Decidim Barcelona expressa en primer lloc una clara aposta per a la construcció             
col·lectiva en la mesura que es conjuga en la primera persona del plural, cosa que               
inclou tant a la ciutadania, organitzacions socials així com les diferents institucions            
de la ciutat. Decidim Barcelona respon a una voluntat de fer executius els             
processos de participació ciutadana més que consultius, com han estat          
generalitzadament concebuts fins a l’actualitat.  
 
Decidim Barcelona estableix un marc de relació i de possible col·laboració amb el             
projecte de participació iniciat des de l’Ajuntament de Madrid “ Decide Madrid ”, en el             
que inclou diferents mecanismes de debat i propostes ciutadanes. Apostar per           
Decidim Barcelona dona continuïtat i caràcter de xarxa al projecte de Madrid, i             
obre la possibilitat de generar nous espais de cooperació entorn a les polítiques de              
participació com així ho han mostrat en diferent ocasions ambdós Ajuntaments. Així            
es presenta la oportunitat de poder pensar conjuntament i de manera articulada el             
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desenvolupament de la plataforma de participació digital de l’Ajuntament de          
Barcelona en aquest nou context social i polític. En la mesura que tot el              
desenvolupament de Decidim Barcelona ha de ser en codi obert això permet que             
altres ciutats reutilitzin i adaptin a les seves necessitats a les funcionalitats que es              
desenvolupin inicialment en la plataforma de participació digital del PAM-PAD          
2016-2019.  
 
Finalment es fixen les condicions pel desenvolupament de Decidim Barcelona com           
a plataforma que pugui acollir a mig termini altres processos de participació com             
son els pressupostos participatius i la seva assignació. distribució i votació digital, el             
disseny de processos d’elaboració de legislació ciutadana col·laborativa o el          
desenvolupament d’un sistema de votació segur i encriptat que permeti realitzar           
consultes ciutadanes a nivell de ciutat. En aquest sentit es fixen les bases per la               
innovació democràtica i la possibilitat de projectar la ciutat de Barcelona com a un              
laboratori i un referent global per a la innovació en polítiques de participació i la               
construcció de un model de ciutat democràtica que obri el govern de la ciutat al               
conjunt de la ciutadania. 
 

3.5 Organització del procés de 
participació digital i de les necessitats 
en el seu desplegament 

3.5.1 Agents implicats en el procés dins l’Ajuntament de 
Barcelona 

Al definir el procés de disseny de la Plataforma de participació digital, cal tenir en               
compte les interelacions existents ja sigui amb tots els elements del procés            
participatiu així com amb totes les àrees de l’Ajuntament amb les quals ha d’existir              
una coordinació. A continuació s’apunten aquelles relatives al desplegament de la           
Plataforma atenent la centralitat que juga la plataforma en el conjunt del procés             
participatiu del PAM-PAD 2016-2019.  
 
A continuació es detallen aquelles àrees fonamentals amb les que es requereix una             
correcte coordinació pel desplegament del procés:  
 
* Àrea de Participació  
 
Per a la coordinació de les trobades presencials, la formació amb els tècnics i              
dinamitzadors dels tallers per a que introdueixin a la plataforma totes les trobades             
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presencials, la formació en la moderació de les propostes d’actuació de la            
plataforma així com la coordinació general del procés de participació.  
 
* Àrees i Districtes 
 
Coordinació del procés participatiu tan en les àrees concretes com als districtes de             
la ciutat a través de l’establiment de mecanismes de devolució i feed-back sobre el              
funcionament de la Plataforma durant el seu desplegament. 
 
* Àrea de comunicació 
 
Coordinació de la Plataforma digital amb la resta de llocs webs de l’Ajuntament,             
adaptació de la mateixa línia gràfica, i disseny conjunt de l’estratègia de difusió i              
comunicació de la participació en la plataforma. 
 
* Serveis jurídics 
 
Assessoria i disseny dels formularis i revisió del compliment de la Llei de protecció              
de dades de tal manera que es garantitzin tots els drets dels usuaris registrats a la                
Plataforma i es compleixin tots els requisits de la LOPD. 
 
* Institut Municipal de Informàtica (IMI) 
 
Es fonamental la coordinació amb l’IMI en el disseny, desenvolupament i seguiment            
de la plataforma especialment pel que fa a la arquitectura i infrastructura de             
hosting , enllaç i connexió amb el padró municipal per a la correcte autentificació així              
com per l’establiment de garanties de seguretat de tota la plataforma al llarg de tot               
el procés participatiu. 
 
* Primera Tinència d’Alcaldia 
 
És l’àrea de l’Ajuntament des d’on es coordina i es desenvolupa els document 0 o               
document inicial i el document final del PAM-PAD 2016-2019, per tant es fonamental             
la coordinació amb aquesta àrea per tal de poder bolcar tota aquesta informació a              
la plataforma digital i a la vegada fer-la fàcilment adaptable i exportable pel seu              
correcte tractament un cop estigui finalitzat el procés. 
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3.5.2 Recomanacions pel disseny dels processos de 
facilitació, alfabetització i inclusió digital 

La segona qüestió fonamental pel desplegament de la Plataforma de participació           
digital és l’activació de mecanismes d’informació, acompanyament i facilitació que          
permetin a tota la ciutadania de Barcelona accedir de manera fàcil a la Plataforma              
digital. 
 
Es recomana el desplegament de les següents accions: 
 
 ➔ Elaboració de tutorials curts en vídeo que expliquin com funciona la           

plataforma digital i com es pot utilitzar 
 

➔ Disseny de tríptics informatius que expliquin de manera resumida i          
senzilla el procés de participació. 
 

➔ Assessoria personalitzada a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) i          
habilitació de punts presencials de suport a la participació digital          
amb capacitat tecnològica per atendre les diferents demandes        
ciutadanes. 
 

➔ Utilització del canals de comunicació i publicitat institucionals per         
fer difusió i pedagogia del procés de participació. 
 

➔ Recollida de suggerències ciutadanes per a la millora de la          
participació i inclusió digital. 
 

➔ Realització de tallers formatius per districtes per a grups amb          
dificultats d’accés a les tecnologies de la informació. 
 

➔ Realització d’un estudi sobre hàbits i alfabetització digital a la ciutat           
de Barcelona per districtes, on s’identifiquin necessitats i propostes         
de millora. 
 

➔ Creació d’una comissió de seguiment del procés de participació         
digital que verifiqui, monitoritzi i reculli propostes de millora de la           
plataforma. 
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3.6 Monitorització i seguiment del 
procés de participació 

Recollir les dades necessàries al llarg del procés de participació digital és            
fonamental tan per la correcte monitorització del procés com pel seu correcte            
seguiment un cop finalitzat el procés participatiu. Per això serà necessari la correcte             
definició prèvia d’ indicadors  per tal de recollir la informació adient.  
 
Es proposen alguns indicadors quantitatius com son: 
 

➔ Número de usuaris registrats i verificats 
➔ Número de visites de usuaris únics per dia i per setmana 
➔ Repetició de usuaris únics. 
➔ Número de propostes noves pujades 
➔ Número de suports rebuts 
➔ Número de comentaris rebuts i vots a comentaris 
➔ Número de vegades compartides a xarxes socials (Twitter, Facebook,...) les          

propostes d’actuació. 
 
També es proposen mecanismes de seguiment de les trobades presencials per al            
seu correcte tractament: 
 

➔ Número de participants a les trobades presencials 
➔ Número de organitzacions i/o entitats que hagin participat en el procés. 
➔ Número de propostes d’actuacions de consens sorgides de trobades         

presencials 
➔ Número de participants a les trobades presencials amb usuari registrat i           

verificat a la plataforma digital. 
 
També és planteja un sistema de visualització de l’activitat a la plataforma del propi              
usuari, que doni estadístiques sobre l’activitat d’un mateix, i on sigui opcional pel             
propi usuari decidir si aquesta informació vol que sigui pública en el seu perfil o               
només accessible per a ell. La plataforma ha de comptar amb un sistema de              
visualització de l’activitat general de la Plataforma. També es planteja la possibilitat            
de incorporar resums diaris d’activitat i que arribin no només als administradors, i             
responsables polítics, sino als responsables tècnics que dinamitzin el procés          
participatiu. 
 
La possibilitat de monitorització de les dades generades a la Plataforma a temps             
real permeten generar visualitzacions de l’activitat de les usuaries a la Plataforma,            
inclús a temps real. Això possibilita poder visualitzar de manera gràfica aquelles            
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propostes amb més comentaris, inclús aquelles propostes més polèmiques amb          
molts arguments favorables i contraris a una determinada proposta. Aquesta          
tècnica de visualització permet poder tenir algunes nocions sobre com es           
desenvolupa el debat, quins son els arguments favorables i en contra més ben             
valorats i quins son els principals punts de conflicte. 
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4. Proposta 
tecnològica 
4.1 Introducció 

Aquest document busca descriure les especificacions que tindrà la plataforma de           
participació digital proposada (tant en la seva faceta d'espai de participació a            
través d'Internet com en el seu rol d'interfície amb processos presencials), en la qual              
la ciutadania de Barcelona proposarà, debatrà i avaluarà propostes d’actuacions pel           
Programa d'Actuació Municipal (PAM) i el Pla d’Actuació per Districtes (PAD) de            
l'Ajuntament de Barcelona en el període 2016-2019. 
 
Es tracta d'una aplicació web responsive i multi-idioma, orientada a facilitar la            
participació de la ciutadania de Barcelona per mitjà d'un registre d'usuaris amb            
confirmació via correu electrònic, possibilitat de verificació a través de connexió al            
padró municipal i SMS, així com altres mecanismes que garanteixin la veracitat dels             
usuaris registrats. La ciutadania podrà proposar, modificar, discutir i donar suport a            
les propostes d’actuació relatives al Programa d'Actuació Municipal (PAM) i als           
Programes d'Actuació per Districtes (PAD) a partir de febrer del 2016. 
 
Aquest primer procés participatiu s'organitzarà en diferents fases, per la qual cosa            
cal que l'aplicació compleixi amb uns requisits inicials a nivell de funcionalitats. En             
aquest desenvolupament inicial s'han de tenir en compte les funcionalitats futures           
ja planificades, afavorint una versatilitat que permeti la seva modificació posterior           
sense provocar retards en el calendari proposat per al desenvolupament de           
funcionalitats. 
 

4.2 Requisits tècnics 

L'aplicació ha de comptar amb unes característiques bàsiques tècniques a seguir en            
matèria d'alliberament del codi, estàndards de qualitat, seguretat, documentació,         
etc…: 
 

➔ La plataforma que es desenvolupi ha de tenir llicència oberta des del primer             
moment, utilitzant una llicència GPL Affero V3 o similar. El seu codi font ha              
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d'estar publicat des d'abans de la seva posada en producció, idealment des            
del primer commit . Ha d'estar disponible en una plataforma com Github i, si             

5

pot ser, a més en un altre repositori-plataforma no privatiu i / o del propi               
Ajuntament. 

 
➔ S'ha de comptar amb la possibilitat de poder comprovar els canvis abans de             

desplegar a tots els usuaris en servidors de staging (beta), preproduction           
(preproducció) i production  (producció). 

 
➔ A nivell de seguretat s'han de complir uns requisits bàsics mínims           

estàndards de la indústria: 
 

 ➔ Ha d'anar configurat amb un certificat SSL vàlid en tots els navegadors 
principals (Firefox, Chrome, IE, Safari, etc.). 

➔ Mai s'han de guardar les contrasenyes en clar a la base de dades. 
➔ Cal tenir en compte proteccions per a atacs de tipus XSS 
➔ Calen proteccions enfront atacs d'injeccions SQL 

 
➔ S'han de seguir uns estàndards mínims de documentació per facilitar          

la seva reutilització per altres entitats o persones: 
 

 ➔ Instal·lació inicial de la plataforma en desenvolupament. Quins passos 
s'han de seguir per tenir una instal·lació mínima funcionant. 

➔ Explicació de paràmetres de configuració: connexions a bases de dades, 
serveis externs que es requereixin. 

➔ Instal·lació i configuració en staging (beta) i producció. 
➔ Instal·lació i configuració de serveis associats (bases de dades). 

 
 

➔ El llenguatge de programació amb el qual està desenvolupat ha de ser 100%             
lliure. No s'han d'utilitzar components privatius ni pagar llicències ni serveis           
externs privatius. El mateix amb el Sistema Operatiu i altres components           
que s'utilitzin (per exemple bases de dades, cues de treball, etc.). Això s’ha             
de complir per seguretat (al ser el codi lliure és auditable i hi ha menys               
probabilitats que hi hagi programes espies implementats per governs         
estrangers), per economia (el cost de les llicències), i per sobirania           
tecnològica (permet modificacions en cas de ser necessàries) . 

 
➔ S'ha d'utilitzar un framework de desenvolupament web modern MVC (Model          

Vista Controlador) o similar, així com prioritzar la utilització de llibreries           
obertes sempre que correspongui i tingui sentit. Això facilita tant el           
manteniment, com la seguretat i la col·laboració per altres         

5 https://github.com/consul/consul 
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desenvolupadors. Recomanacions: Ruby On Rails (Ruby), Django (Python),        
Laravel (PHP) , etc. 

 
➔ Ha de tenir una suite de tests extensiva, amb tests unitaris (de model) i              

d'integració, ha d’utilitzar un sistema d'Integració Contínua, i serveis externs          
automàtics per al control de qualitat. Això s'ha de fer per mantenir un alt              
grau de qualitat i manteniment, permetent realitzar canvis amb seguretat          
que no es produeixin errors en altres parts de l'aplicació, element crític quan             
es col·labora en equips oberts. Hi ha diversos exemple de serveis externs,            
majoritàriament disponibles de forma gratuïta a projectes de programari         
lliure: 
 

 ➔ https://coveralls.io/ 
➔ https://gemnasium.com 
➔ https://codeclimate.com 
➔ https://travis-ci.org 

 
➔ S'ha de permetre i documentar amb claredat com es prefereix realitzar la            

participació d'altres programadors durant el desenvolupament i el roadmap         
del desenvolupament han d'estar en obert. 

 
➔ A nivell de disseny web ha de ser responsive  i complir criteris d'accessibilitat. 

 
➔ Seguretat de les configuracions: seguint les pràctiques de seguretat de la           

indústria, tot el que siguin configuracions específiques de l'aplicació es          
trobaran en fitxers de configuració o similar fora del repositori en el qual es              
troba el codi, aplicant el principi de Kerckhoffs en matèria de seguretat            

6

(l'adversari coneix el sistema, però la clau és secreta). 
 

➔ Internacionalització: l'aplicació ha de permetre que la seva interfície es vegi           
en diversos idiomes com a mínim: català, castellà i anglès. 

 
➔ A nivell d'estàndards de qualitat, hi ha d’haver una documentació i           

explicació exhaustiva de la major part dels punts tècnics tractats en aquesta            
secció, així com la seva aplicació i justificació en matèria de govern. Un             
model a seguir és el proposat per gov.uk . 

78

 
➔ S'haurà de permetre l'accés de robots de cerca i dispositius de lectura per a              

persones amb discapacitats diferents. Cal tenir-ho en compte si es decideix           
utilitzar algun framework Javascript  del tipus Ember, Angular, Backbone , etc. 

 

6 https://es.wikipedia.org/wiki/Principios/_de/_Kerckhoffs 
7 https://www.gov.uk/service-manual/making-software  
8 Veure per exemple el seu lloc en Github (https://alphagov.github.io/) 
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4.3 Funcionalitats  9

A continuació es detallen les principals funcionalitats que ha de contemplar           
l'aplicació. Gran part de la funcionalitat inicial girarà al voltant del model de             
Proposta, però haurà de comptar també amb una gestió bàsica d'usuaris amb            
diferents nivells de permisos, un procés de verificació dels mateixos, opcions de            
moderació enfront dels abusos i calendari d'esdeveniments de trobades presencials          
entre altres coses. 
 

4.3.1 portada 

Ha de ser capaç de captar la complexitat del procés (eixos, jerarquia, etc.) la fase en                
què s’està i les que falten. Ha de tenir una estructura "pedagògica" respecte a tot el                
PAM-PAD. I a més la pàgina principal ha de permetre la interacció directa, o sigui fer                
propostes i, sobretot, donar suport a les que ja existeixen, amb un algoritme que              
mostri una selecció de propostes en funció de diversos criteris, amb l'objectiu de             
que totes les propostes tinguin visibilitat i possibilitat d’aconseguir suports, així com            
evitar l'acumulació sobre les més votades. Entre aquests criteris es mostraran: 
 

 ➔ Les més discutides 
➔ Les propostes més recents 
➔ les més votades 
➔ Combinació de criteris que donin visibilitat a noves propostes (les 

més candents, ...) 

 
Igualment l'algoritme hauria de mostrar, cada vegada que carrega la pàgina           
principal, una varietat de les àrees (fer la mateixa divisió tripartida en funció de les               
àrees: propostes més votades, més discutides, recent propostes). 
 
En el disseny inicial de la pàgina inicial s'ha de tenir en compte el següent: 
 

➔ Ha de contenir un alt factor pedagògic on s'expliqui de què es tracta             
aquest procés inicial de propostes d’actuacions pel PAM i PADs, sobre           
com es volen canalitzar les propostes d’actuacions i les seves fases,           
sobre la verificació dels usuaris i sobre com donar suport a mesures ja             
proposades. 

 
➔ Ha de tenir un factor que permeti la "participació, deliberació, i decisió            

informada". Això es refereix al fet que la ciutadania no pot fer            
propostes ni prendre decisions si no té la informació mínima          

9 Veure Annex 1: Imatges de les diferents pàgines. 
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necessària. Aquesta consistiria en enllaços a institucions i bases de          
dades de l'ajuntament. Tota la informació oficial i potencialment         
rellevant (PAMs previs, pressupostos de regidories, projectes en curs,         
etc.) ha de resultar, fins a cert punt, accessible des de la plataforma. És              
important que qui vulgui informar-se abans d'opinar i proposar pugui          
fer-ho i se li facilitin materials per a això. 

 
➔ Ha de tenir la possibilitat de crear una propostes d’actuació 

 
➔ Ha de tenir la possibilitat de començar a llegir i / o donar suport a               

propostes d’actuacions tant pel PAM general com pel PAD del districte           
que correspongui segons el seu codi postal, en cas que hi hagi una             
correspondència clara entre codis postals i districtes. 

 
➔ Ha de tenir la possibilitat de adaptar-se fàcilment, incloent alguns          

anuncis generals sobre el procés. Per exemple: 
 

* Un vídeo introductori 
* Missatge de l'alcaldessa 
* Anuncis quan quedi poc per a la següent fase 
* Èxits específics de participació. Inclouria enllaç a una altra          
pantalla en què es visualitza: el procés (estructura, calendari,         
etc.), principis del procés i narratives al respecte (que entenem          
per participació, per què és important, etc.). 

 
Com a proposta inicial s'ha realitzat una maqueta de manera que serveixi de             
proposta inicial per a la seva discussió . 

10

 
Pel que fa al Call to Action (fer una proposta), aquesta canviaria en funció a la fase en                  
què ens trobem i al moment en la mateixa. Per exemple, al principi serà interessant               
que la gent vegi les propostes ja creades en la fase 1, sobretot perquè no es                
repeteixin molt les que ja estan creades, i perquè és una acció que al no requerir la                 
creació d'un usuari té menys fricció. Més endavant es pot ajustar a "crear propostes"              
si es vol potenciar la participació, o fins i tot es pot estudiar fer proves A / B en les                    
que es posen les dues accions en simultani a un segment d'usuaris per provar quina               
és la que funcioni millor . 
 
Cal tenir en compte que mentre que la primera opció (fer una proposta) incrementa              
l'activitat de creació de propostes i potser la originalitat, a costa que siguin meres              
opinions poc reflexives i hi hagi menys activitat avaluativa i de comunitat            
(comentaris, m'agrades , etc), la segona opció (veure totes les propostes) potencia            
la deliberació, potencia la participació en comunitat i l'avaluació, a risc de generar             
pensament de grup i disminuir el nombre total de propostes. 

10 Veure Annex 2 
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4.3.2 Propostes 

Fem servir el terme propostes com a unitat bàsica d'articulació de la participació. En              
principi seran propostes d’actuacions pel PAM i el PAD. Una actuació a és una acció               
concreta avaluable en el temps que desplega un o diversos objectius en una             
determinada línia d’actuació. 
 
Les propostes estan estructurades en un sistema prèviament proposat per equips           
tècnics de l'Ajuntament. Cada actuació té la següent jerarquia: 
 

➔ Escala: si és a nivell municipal, de tota la ciutat / o específic a un               
Districte, per exemple Ciutat Vella. 

➔ Eix: 5 a escala de ciutat i els mateixos a cada districte. No són              
modificables. Els eixos són inalterables i iguals pel PAM i el PAD. Cal             
comptar amb un nom complet i un nom resumit, així com un camp de              
text lliure amb format. 

➔ Línia d'actuació: Penjen de cadascun dels eixos i el seu número és            
variable segons l’eix. Es trien d'una llista predefinida. Comptaria amb          
un nom complet i un nom resumit, així com un camp de text lliure amb               
format. 

➔ Objectiu: Van associats a les línies d’actuació. No hi ha una relació            
directe amb les propostes sino amb la línia d’actuació. 

➔ Actuacions: (o propostesd’actuació): son realitzades per la ciutadania        
de forma presencial (off-line) i poden tenir més informació emplenada          
per part del/s dinamitzadors que coordinen una trobada presencial. 

 
Les actuacions proposades per la ciutadania a través d'Internet (online) comptaran           
amb el següents camps: 
 

➔ Obligatoris 
◆ Títol. Màxim 256 caràcters. 
◆ Descripció. Contingut propi de la proposta. Màxim 1000        

caràcters. 
◆ Escala. Si es tracta d'una mesura general per a la ciutat           

(pertanyent al PAM) o d'una proposta per a un districte en           
particular (pertanyent al PAD). 

◆ Categories. Localització jeràrquica (eix, objectius). Cada mesura       
té un objectiu que al seu torn té un Eix. 

➔ Opcionals 
◆ Etiquetes o tags. Això pot valer per a altres classificacions més           

de la jerarquia. 
◆ Vídeo explicatiu (2-3 minuts). Només es podran introduir URL. 
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◆ Referències o enllaços per donar suport a la proposta, amb          
exemples, referències bibliogràfiques, altres models, etc.      
Només es podran introduir URL. 

➔ En cas de ser presencial: (resulta d'un grup de discussió o trobada            
presencial) 

◆ Marcar el tipus de proposta (per exemple que surt d'una          
reflexió, que ha estat discutida en el mateix taller, o que s'ha            
creat una altra relacionada o que millora a l'actual, etc.) 

◆ Espai per afegir noms de col·lectius i/o grups (associacions,         
empreses, etc.) i / o persones participants. 

◆ Enllaç a la convocatòria de la reunió presencial, amb tot el que            
comporta (acta de la sessió, nombre de participants, etc). 

 
A part d'aquests camps ha de comptar amb les següents funcionalitats: 
 

➔ Autoria transferible, en el cas que l'autor ho volgués, per diversos           
motius (en cas de no tenir temps per fer el seguiment, o cregui que una               
altra persona ho pugui fer millor), un usuari pot fer una petició als             
moderadors que l'autoria la porti un altre. 

➔ Històric de versions amb tots els canvis realitzats en la proposta, si hi             
ha alguna altra relacionada, si s'ha ajuntat amb una altra, si ha passat             
de fase, etc. 

➔ Informar proposta duplicada (Ajuntar propostes): Per al       
desenvolupament inicial permetria que només els moderadors /        
administradors poguessin iniciar el procés d'unir propostes. Si es         
busca evitar possibles abusos i queixes en el sistema, ha de tenir certa             
complexitat pel que fa al procés: \ 1- Un moderador troba dues            
propostes similars. \ 2- Els envia un missatge automàtic preguntant als           
usuaris si estan d'acord amb que haurien ajuntar-se. \ 3- El títol i text              
seria un realitzat pel moderador i acceptat pels ciutadans. \ 3-           
S'ajuntaran els vots únics de cada usuari rebuda en cada proposta. \ 4-             
Els comentaris es migraran de forma automàtica, encara que després          
pugui haver-hi certa duplicitat en els mateixos es corregiria amb el           
sistema de votació. \ 5- L'autoria podria passar a ser compartida, el            
moderador decideix en funció a quant aporta cada autor a la proposta            
definitiva. \ Com ja es veu, tot el procés és complicat, sobretot si es vol               
evitar possibles queixes, i podria acabar a que es quedi en un pas             
intermedi per falta de resposta d'algun dels múltiples actors, però és           
una idea de per on podria dirigir això. Es tractaria d'un           
desenvolupament posterior. 

➔ Durant la creació d'una proposta es comprovarà si hi ha altres similars            
i se'ls presentarà a l'usuari perquè les estudiï, doni suport i ho            
argumenti si així ho considera. 
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➔ Donar suport a una proposta. Els usuaris verificats poden donar          
suport a una proposta de forma positiva. Ha d'existir la possibilitat que            
les persones usuàries puguin canviar el vot en funció de la discussió. 

➔ Tots els usuaris han de poder considerar una proposta com          
"Inapropiada" i denunciar als moderadors. 

➔ Tota proposta podrà tenir diversos arguments, similars a comentaris,         
anidats i puntuables. Aniran acolorits en funció de si es tracta d'un            
argument a favor o en contra, en funció d'on posi aquest comentari. Un             
ciutadà podria donar diversos arguments en la mateixa proposta, tant a           
favor com en contra. 

➔ Tota proposta tindrà l'opció de fer Comentaris, on es pot realitzar un            
debat de format lliure. Segons el rol que tingui l'usuari, es mostrarà de             
diferents formes: 

◆ Autor. És l'usuari qui ha realitzat la proposta. 
◆ Personal tècnic de l'Ajuntament. 

➔ Llistat d'actualitzacions, feed on es posaran aquest tipus de dades          
que al llarg del temps poden anar mostrant canvis en el seu nivell             
d'activitat, de fases, etc, a l'estil de les "Actualitzacions" en les           
peticions de change.org. ("Aquesta proposta ha superat 1000 vots"         
"Aquesta proposta és una de les més populars" etc). També haurà           
d'assenyalar la data de la proposta, la quantitat de comentaris, etc.           
(com la nano tafaner de meneame). També podem afegir la fase en què             
està i si ha passat ja algun tipus de llindar. 

➔ No es podran modificar les propostes una vegada realitzades, per          
problemes que pot haver relacionats amb comentaris que s'agreguin o          
vots que es realitzin i després es modifiqui la mateixa, canviant el sentit             
del debat. En cas de voler modificar o millorar una proposta per la seva              
autora, haurà de crear una altra proposta i després proposar enllaçar,           
com quan es proposa combinar dues propostes. L'enllaç final         
necessitarà aprovació per moderació. Potser deixin algun comentari al         
respecte, etc. 

➔ Identificador, generat de forma automàtica, amb generació única,        
utilitzant prefixos perquè no xoquen amb altres processos participatius         
i segueixin un format homogeni. Per exemple, per al cas d'una           
proposta del PAM 2015-BCN-PAM-10-1, 2015-BCN-PAM-10-2, etc. 

➔ Possibilitat de compartir una proposta a les xarxes socials (Twitter,          
Facebook, Google+, en cas de ser un dispositiu mòbil també          
apareixeran WhatsApp i Telegram) 

➔ Es mostrarà enn vermell o verd depenent de si s'arriba a un llindar             
mínim de "m'agrada", "seguidors" o "assistents". 

➔ Possibilitat de rebre actualitzacions sobre una proposta (encara que         
no sigui pròpia), fil de debat, o esdeveniment. 

➔ Possibilitat de consultar les propostes d'altres participants --- per         
inspirar-se, no repetir, etc. Enllaç o desplegable en la mateixa pantalla           
en què es redacta --- variable sobre la base d'àrees-objectius, paraules           
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clau, etc. que introdueix l'usuari (alguna cosa similar ja aquesta          
implementat pel pilot intern de l'ajuntament). 

➔ Possibilitat de "suggerències maquíniques" mentre es redacta.       
Mostrar a l'usuari recomanacions a través d'una Intel·ligència Artificial         
(SOLAR) que permeti a l'usuari veure propostes similars al moment de           
redactar el títol o descripció de la mateixa. 

➔ Possibilitat d'agrupar propostes. Pensar sistema de crowdsourcing       
que minimitzi el treball posterior d'estudi de les propostes. Podríem          
explorar algun tipus d'IA que faci això o que li proposi a una usuària:              
creus que aquestes dues mesures són la mateixa? preguntes d'aquest          
tipus que facilitin la intel·ligència col·lectiva. 

➔ Es recull amb total claredat tant les esmenes com els vetos a            
propostes que provinguin de la fase de negociació amb altres grups           
municipals. 

➔ Traçabilitat ampliada. Possibilitat de subscriure’s a una actuació i         
veure els seus canvis. Es rebran totes les actualitzacions que estiguin           
relacionades amb qualsevol fase de la mateixa. Per exemple si faig una            
proposta, i s'ajunta amb una altra, o si faig una proposta i rep un              
argument en contra, o si la proposta passa a la fase 2, etc. L'opció              
permetrà per rebre actualitzacions sobre una determinada actuació en         
la negociació política i després de l'aprovació del PAM. Estudiar posar           
diferents nivells d'activitat que es vulgui rebre, per exemple només de           
la proposta en general (i inclouria el que es cita aquí) o també tots els               
comentaris que es generen durant la Fase II. Actualitzacions per: 

◆ Informar sobre (variacions en) estat (sense iniciar, en        
desenvolupament, realitzat) 

◆ Invitació a col·laborar (mitjà-llarg termini) 
◆ Avaluació tècnica i ciutadana (?). 

 

4.3.3 Llistat de propostes o pàgina principal de propostes 

Aquesta pantalla comptarà amb dos formats diferenciats. 
 
Tots dos formats comptaran amb diferents filtres dinàmics que es modificaran en            
funció de les possibilitats permeses per la selecció en aquest moment (Escala,            
Districtes, Eixos, tags, cercador, etc.). A part tindrà un selector amb diferents            
opcions d'algoritmes o criteris d'ordenació (més actives avui, últimes agregades,          
millor valorades, més comentades, etc), intentant d'variar en com es mostren           
aquestes diferents categories. Per exemple en el cas de seleccionar propostes de            
tots els districtes es mostrarien només 3 per districtes o similar, per intentar             
minimitzar efectes d'acumulació, pels quals només un grup, sigui el de propostes            
més recents, més votades, etc. acumula l'atenció. 
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Figura 4: Model de pàgina principal de propostes d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona 
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Figura 5: Model de pàgina principal de propostes d’actuació ciutadanes 

 
 

4.3.4 Registre i verificació d’usuaries 

L'aplicació ha de permetre un registre i autenticació bàsica segura d'usuàries.           
Aquest registre comptarà amb diversos passos: 
 
* 1r pas: Registre de compte 
 
És el permís inicial bàsic que se li demana a tots els usuaris de la plataforma. Permet                 
proposar mesures i debats, així com afegir comentaris, però no permet votació de             
mesures. 
 
Els camps que es demanen en el formulari de registre són: 
 

➔ Nom usuària (una sola paraula  no té perquè ser nom real) 
➔ Correu electrònic (email) 
➔ Contrasenya (password), repetir contrasenya. 
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Per aturar atacs automatitzats de creació massiva d'usuaris, ha d'omplir un           
captcha. Per aturar atacs automatitzats de creació massiva d'usuaris, s'ha de           
comprovar el correu electrònic a través d'un enllaç que s'enviï al mateix que l'usuari              
hagi visitar. Fins no haver finalitzat la comprovació del correu electrònic no podrà             
iniciar sessió. En un futur i com a opcional, ha de tenir la possibilitat de registrar via                 
Facebook, Gmail, Twitter, OpenID (opcional) 
 
S'ha de permetre recuperar la contrasenya i enviar el correu de confirmació. 
 
L'usuari ha d'acceptar unes condicions d'ús. 
 
* 2n pas: Verificació 
 
Per aturar atacs automatitzats de votacions, es requerirà una verificació de l'usuari,            
comprovant que es tracti d'una persona real. Un cop obtingut aquest permís es             
permet votar mesures. 
 
Ha de comprovar a través del padró les dades que identifiquen la persona i que               
visqui a Barcelona (o la seva àrea metropolitana o criteri similar, veure discussió             
sota). Aquestes dades han de ser: 
 

➔ número de document 
➔ tipus de document (DNI, passaport o targeta de residència) 
➔ data de naixement 
➔ codi postal (CP) 

 
Amb finalitats estadístiques i de manera opcional i amb consentiment, es podrà            
donar accés a les dades ‘edat i codi postal, amb l'objectiu de poder obtenir              
mètriques de participació per edat i ubicació geogràfica. Obtenint el CP ja s'obté a              
quin districte pertany aquest ciutadà. 
 
La necessitat de verificar als usuaris per donar més visibilitat a les seves propostes              
radica en que si no, es produeixen atacs generalitzats per comunitats d'Internet. Es             
proposa tant verificar usuaris com poder denunciar comentaris que violin les           
normes d'ús del lloc. Com a exemple de que pot ocórrer en votacions a través               
d'Internet si no s'implanten aquest tipus de mesures es pot veure a: 

http://verne.elpais.com/verne/2015/09/08/articulo/1441714991\_760971.ht
ml 

http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,1894028,00.html 

Barcelona té una problemàtica particular ja que molta de la gent que es troba              
diàriament a la ciutat i volgués participar en aquests procés però no es troba              
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empadronada allà, per la qual cosa es proposen altres criteris de "pertinença" a la              
ciutat que no siguin necessàriament només el estar empadronat. Com a alternatives            
es pensen: 
 

➔ Verificació acudint a punt d'identificació presencial (seu de districte, centres          
cívics, de cultura, etc.). Faltaria definir aquí el criteri que s'utilitzarà: targeta            
d'estudiant, d'autobús, DNI, contracte, etc. També caldria tenir criteris per a la gent             
que no ho pugui demostrar (immigrants sense papers). 

➔ ¿Ciutadans empadronats a l'Àrea metropolitana de Barcelona? 
 
A falta de definir aquest procés amb detall, la interfície gràfica i el flux d'un usuari                
serà similar al seguit per Madrid Decideix. 
 
* 3r pas (opcional). Completar perfil d'usuària 
 
Amb finalitats estadístiques, es poden demanar altres dades: 
 

➔ Sexe / Gènere (posar possibilitat de neutre) 
➔ Paràmetres econòmics (a definir) (potser no fa falta tenir el CP a la 2a pas?) 
➔ Nivell d’estudis 
➔ Interessos en forma de Tags 

 

4.3.5 Tipus d’usuaries 

* Visitant 
Usuaria sense registrar, pot veure les actuacions, objectius i comentaris creats pels            
usuaris. 
 
* Ciutadanes (sense verificar) 
Usuàries registrades: correspon a l'1 ° pas anteriorment descrit (registre de compte).            
Permet proposar mesures i debats, així com afegir comentaris, però no permet            
votació de mesures. 
 
* Ciutadanes (verificades) 
Correspon al 2 ° pas anteriorment descrit (verificats). Els usuaris han de verificar             
(mitjançant padró o documents acreditatius en centres de l'ajuntament) per poder           
votar mesures i donar-los visibilitat. 
 
* Tècnics ajuntament / districtes 
Rol intern que permet afegir actualitzacions a les mesures quan es produeixin, així             
com avisar de duplicats i moderar les mesures i comentaris denunciats. 
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* Organitzacions 
Col·lectius, Grups, Associacions, Partits, Lobbies, etc: ha de poder pujar mesures i            
aquestes han d'estar marcades de manera especial (ressaltades). ---> Hi ha la            
possibilitat de tenir usuarios col·lectius o utilitzar un sistema d’estiquetatge que           
singuin organitzacions. 
 
Elements a tenir en compte 
 
Estudiar si hi ha altres BBDD de l'Ajuntament que puguin enviar un mail a les               
usuàries dient-los que ja poden utilitzar la plataforma. Cal estudiar legalment la            
possibiltat d’avisar del procés als usuaris i usuaries adscrites al registre ciutadà de             
participació: 
 

http://governobert.bcn.cat/ca/participacio/registreciutada 
 

4.3.6 Accions d’una usuaria 

 
El panell de la usuària (és a dir, les funcionalitats que li permeten realitzar a un                
usuari un cop registrat i / o verificat) ha de poder oferir, en un futur, possibilitats                
diferents, tot i que en un primer moment de desenvolupament es centren en el              
PAM-PAD. No ha de dependre del PAM-PAD exclusivament. Per exemple en el futur             
es voldrà fer propostes generals per part de la ciutadania, o pressupostos            
participatius, i es voldrà partir d'aquesta mateixa base de dades d'usuaris, integrant            
el desenvolupament en aquesta mateixa interfície. 
 
Ha de permetre-li a la usuària fer un seguiment de les seves propostes i la seva                
activitat, potencialment hauria de ser un panell de ciutadania amb possibilitats de            
gamificació (mostra estadístiques, fites, èxits, etc.) [la forma més bàsica de           
gamificació es tracta de PBL , " Points, Badges and Leaderboards ", "Punts, Medalles i             
Llistat de líders". En general la clau es tracta en definir quines accions són les que es                 
volen potenciar que realitzin els usuaris (aportacions de qualitat). Un molt bon            
exemple d'això en entorns de creació col·laborativa/competitiva de continguts és          
stackoverflow  i la família de webs de preguntes i respostes stackexchange ) 
 
Ha de permetre a la usuària canviar i/o afegir informació personal dins de la fitxa               
d'usuària (ex: barri en el qual viu). 
 
Tipus d'informació que es vol rebre, per a futures consultes, etc. Encara per definir              
les categories, seria com les casella que pots activar o desactivar per rebre publicitat              
al portal d'una empresa (pe Movistar), però en pla ciutadà. És important dissenyar             
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això bé per garantir un mínim d'accés per correu electrònic a totes les usuàries, però               
respectant protecció de dades i enviament de correus no desitjats. 
 
Ha de permetre a l'usuari certa granularitat respecte a l'enviament de correus            
electrònics (notificacions) que rebi al seu propi compte, tant d'activitat de           
relacionada a continguts creats per ell com a comunicacions generals per part de             
l'àrea de Participació de l'Ajuntament. Com a mínim ha de permetre seleccionar el             
següent en el seu perfil: 
 

➔ Rebre un email quan algú comenta en les meves propostes o debats 
➔ Rebre un email quan algú contesta els meus comentaris 
➔ Rebre comunicats generals de l'àrea de Participació de l'Ajuntament. 

 
DRET A L'OBLIT: Una usuària ha de poder esborrar el seu perfil per sempre, els seus                
comentaris i propostes quedaran assignats a un nombre sense que es pugui saber             
qui és. S’ha de permetre a la usuària canviar les seves preferències (notificacions,             
etc.) 
 
Possibilitat de seguir / enllaçar / fer-se amic amb una altra usuària per estar al tant                
de les seves propostes, rebre actualitzacions i comentaris que realitzi, etc. (Opcional            
- mitjà termini). 
 
Possibilitat d'enllaçar la seva usuària amb altres perfils a altres plataformes (per            
exemple xarxes socials, comercials i lliures). (Opcional - mitjà termini). Per exemple            
quan faig una proposta d’actuació o un comentari que aparegui automàticament en            
el meu mur de Facebook o el meu timeline de Twitter. 
 
S’ha de poder unir el teu perfil al d'una associació o empresa (a usuàries              
col·lectives). (Opcional - mitjà termini), o que directament un usuari pugui ser un             
col·lectiu amb usuari i contrasenya. 
 
S’ha d’oferir la opció de visualització de l’activitat personal d’un usuari/a. 
 

4.3.7 Panell d’administració 

Ha de tenir una secció des d'on els usuaris amb perfil Tècnics ajuntament / districte               
o similar pugui Moderar als usuaris. Com s'ha comentat, ha de permetre als usuaris              
poder denunciar propostes o comentaris realitzats que siguin il·legals o          
incompleixin les normes d'ús (insultin, difamin, etc), així com poder permetre a            
aquests usuaris moderadors el bloquejar usuaris i no permetre que accedeixin de            
nou. 
 
Deu així mateix s'ha de disposar d'un altre paper, l'Administrador, on en una             
interfície senzilla ha de poder: 
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➔ Canviar el nom i eliminar etiquetes. 
➔ Veure totes les propostes i comentaris que s'hagin ocultat per part dels            

moderadors. 
➔ Veure els usuaris bloquejats. 
➔ Veure els usuaris amb verificacions incompletes. 
➔ Veure l'última activitat dels moderadors. 

◆ Administrar els diferents perfils d'usuaris que es disposi: 
◆ Organitzacions, 
◆ Càrrecs públics 
◆ Moderadors 

➔ Finalment, ha de tenir un mòdul d'estadístiques internes bàsiques per poder           
mesurar de forma senzilla i ràpida la participació dels últims dies. 
Per qüestions de transparència i democràcia la majoria de les funcions haurien de             
poder realitzar-se a través de les usuàries un cop estigui l'arquitectura bàsica            
muntades. 
 

➔ Introduir modificacions a la portada 
➔ Creació d'usuàries genèriques o col·lectives (com a funcions de         

l'ajuntament, etc.) 
➔ Anul·lar contribucions o comentaris: no s'esborren del tot        

simplement desapareixen del registre visible. Hi ha d'haver una justificació          
per això. En el pilot de l'IMI hi ha un espai concret i consultable per totes les                 
usuàries on s'acumulen les propostes rebutjades per defectes de forma          
(insults, estupideses, etc.).  

➔ Esborrar comentaris o propostes: només per a casos en els quals el            
contingut sigui il·legal o alguna cosa molt greu. 

 

4.3.8 Trobades Presencials 

La pàgina de trobades presencials ha de contenir el conjunt de sessions presencials             
convocades i un mapa on estaran localitzades. Cada trobada presencial serà           
documentat amb uns ítems específics i durant i després de la sessió presencial els              
dinamitzadors de la trobada presencial pujaran a la plataforma la informació           
corresponent a la sessió presencial. 
 
Un esdeveniment comptarà amb els següents camps: 
 

➔ Selector de data i hora. 
➔ Selector de localització: direcció i mapa geogràfic. 
➔ Si és oficial o autoorganitzat (especialment, però no exclusivament, entorn a           

esdeveniments oficials). 
➔ Enllaç a propostes consensuades 
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➔ Nom (temàtica, àrea, etc. amb tags) 
➔ Actes de la trobada. Es realitzaria amb etherpad-lite encastat, amb          

possibilitat de portar a tancat (amb contrasenya) per part de la Dinamitzadora. 
➔ Streaming embegut en els casos en què n'hi hagi. 

 
Entre les funcionalitats que tindran els esdeveniments són: 
 

➔ Per als que li donin "m'agrada / seguir" o similar, rebran           
notificacions el dia previ a l'esdeveniment. Es va mostrant públicament el           
nombre d'usuaris que punxen ací, en arribar a cert llindar s'enviarà           
notificació. 

➔ Opcional: Integració amb Facebook. Això augmentaria la       
participació en els esdeveniments. 

➔ Els esdeveniments un cop realitzats seran visibles i enllaçades amb           
les mesures que hagin sortit per entrar en el flux de les mesures (discussió,              
votació, ..) 

➔ Fi de la trobada: un dinamitzador omplirà una sèrie de dades           
relacionades amb el tancament de la reunió, per exemple els que han            
participat, si s'ha generat algun document, o debat, fotografies, etc. 

 
Un usuari pot fer una proposta de trobada presencial amb una temàtica donada.                         
La proposta pot ser feta per un ciutadà (en aquest cas serà autoorganitzat) o per                             
l'Ajuntament (de forma oficial). Les trobades presencials proposats per una                   
ciutadana han de ser aprovats per un moderador. També ha de ser oberts a                           
qualsevol ciutadà / a. 
 

4.3.9 Sistema de transparència, monitorització i 
visualització  

➔ Sistema de visualització de dades del procés en el seu conjunt           
(pàgina enllaçada des de la pàgina principal) 

➔ Estadístiques de mesures i objectius més recolzats, activitat en         
diferents àrees, agrupacions de mesures, etc. 

➔ Sistema de visualització de dades de l'activitat de la usuària (pàgina           
enllaçada des del perfil personal --- amb possibilitat de fer-se públic) 

➔ Gamificar: comparant amb la mitjana, afegint reptes com "com més          
et falta per ser el més actiu del barri", etc. 

➔ Inclusió d'estadístiques externes a la pròpia plataforma (pe quantes         
vegades ha estat compartida una mesura a Twitter o Facebook, xarxes de            
retuits, etc.) 
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4.4 Mapeig i avaluació tecnologies 
disponibles (pros i cons) 

A continuació es detallen les principals característiques de diverses aplicacions ja           
existents, que compleixen certs requisits mínims bàsics: 
 

➔ Es tracta d'aplicacions webs lliures, amb llenguatges lliures i moderns,          
utilitzant frameworks de desenvolupament web. 

➔ Ja s'han utilitzat en producció en altres ocasions per institucions a diferent            
nivell (ciutat, autonòmic, nacional). 

➔ Permeten als usuaris realitzar propostes i comentar-les en major o menor           
mesura. 

 

 

4.4.1 Consul (Plataforma de Govern Obert de l'Ajuntament 
de Madrid) 

 
URL  https://decide.madrid.es 

Codi  https://github.com/consul/consul 

 
* Característiques 
 

➔ Permet a la ciutadania realitzar peticions al Govern Basc, així com votar (de             
manera positiva o negativa) i realitzar comentaris. 

➔ Compta amb connexions intercanviables per verificació amb els usuaris a          
serveis externs en diferents graus (correu electrònic, SMS i API per a connexió amb el               
Padró de la ciutat de Madrid). 

➔ Es troba en ple desenvolupament obert i actiu. 
➔ En el seu full de ruta de funcionalitats tècniques es troben funcionalitats a             

estudiar per la seva implementació com els pressupostos participatius o la legislació            
col·laborativa. 
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* Arguments a favor 
 

➔ Té una Llicència GPL Affero 3 
➔ Tant el llenguatge de programació (Ruby), el framework de         

desenvolupament (Ruby On Rails), el sistema operatiu (Linux) i la base de            
dades (PostgreSQL) és completament lliure. 

➔ Permet la col·laboració externa en la branca principal de         
desenvolupament. 

➔ Compte tant amb suite de tests com serveis externs de control de            
qualitat ja integrats. 

➔ El desenvolupament és completament obert i lliure des del primer          
moment. 

➔ Compta ja amb internacionalització (en Castellà i Anglès), per la qual           
cosa s'estalviaria molt de temps en aquest treball que sol ser costós i dur un               
cert temps durant el desenvolupament. 

➔ Té un sistema de registre d'usuaris que permet la seva verificació a            
través de correu electrònic, així com de l'API del padró i a través d'SMS.              
Compta amb un sistema de permisos similar al necessari per les           
especificacions plantejades en aquest document. 

➔ Ja té un model base extensible de Propostes, Comentaris, etc. 
➔ Aplica el principi de Kerckhoffs en matèria de seguretat de          

configuracions. Ja es troba revisada per la comunitat i no s'han trobat            
fallades de seguretat. 

➔ Compta amb funcionalitats de denúncia i moderació de les         
propostes i comentaris. 

➔ Té una comunitat de desenvolupament cada vegada més extensa 21          
contribuïdors. 

➔ Ho estan utilitzant a Madrid i estudiant el seu ús a Saragossa per als              
propers mesos, per la qual cosa podem aprofitar-nos de l'experiència          
acumulada. 

➔ Ja ho estan utilitzant ajuntaments a Espanya i també a la ciutat de             
Mèxic, d’aquesta manera i en certa mesura està assegurada la seva revisió            
tècnica i legal. 

 
* Arguments en contra 
 

➔ La seva documentació és millorable. Només té unes instruccions molt          
bàsiques per fer-lo funcionar, però segueix els estàndards i convencions de Ruby On             
Rails pel que és prescindible. 

➔ Es troba en ple desenvolupament, pel que serà necessari coordinar-se amb           
els desenvolupadors originals per veure la millor manera de contribuir i quals (i             
com) de les nostres funcionalitats es podrien pujar a la versió de l'Ajuntament de              
Madrid. Això podria evitar esperant fins que es consensuï amb Madrid un model que              
faciliti la col·laboració encara més per part de Madrid. 
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➔ La tecnologia amb què està feta, el llenguatge i framework de programació,            
no acostumen a ser eines de treball per als programadors de l'IMI. Encara que es               
tracti de tecnologies amb conceptes similars a les que s'utilitzen internament           
(Python i Django), tot i així cal un temps d'aprenentatge. 
 
* Algunes imatges  
 

 
Figura 6: Portada Decide Madrid 

 
 

 
Figura 7: Pàgina principal de propostes ciutadanes de Decide Madrid 
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Figura 8: Exemple de proposta ciutadana de Decide Madrid 

 
 

4.4.2 Open Irekia 

 
URL  http://www.irekia.euskadi.eus / 

Codi  http://www.irekia.euskadi.eus/es/pages/10081openirekiapublicacion

delsoftwareogovdelgobiernovasco 

 
* Característiques 
 
És la plataforma web de participació del govern del País Basc. Compta amb             
funcionalitats tant de participació de part de la ciutadania (bottom up) com a             
propostes per part de la institució (top down). 
 

➔ Permet a la ciutadania realitzar peticions al Govern Basc, així com votar (de             
manera positiva o negativa), fer comentaris, donar arguments a favor o en contra. 

➔ Incorpora mecanismes de resposta per part del Govern a les peticions           
ciutadanes. 

➔ Permet al seu torn realitzar Propostes de Govern, permetent que el Govern            
iniciï debats i escolti l'opinió de la ciutadania sobre un debat específic. 

➔ Incorpora una agenda d'esdeveniments i capacitats bàsiques de CMS         
(Sistema de Gestió de Continguts): notícies, fotografies, vídeos, streamming. 
 
* Arguments a favor 
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➔ Llicència GPL Affero 3 
➔ Tant el llenguatge de programació (Ruby), el framework de         

desenvolupament (Ruby On Rails), el sistema operatiu (Linux) i la base de dades             
(PostgreSQL) és completament lliure. 

➔ Compta amb una documentació extensiva. 
➔ Compta ja amb internacionalització (en Castellà i Basc), per la qual cosa            

s'estalviaria molt de temps en aquest treball que sol ser costós i dur un cert temps                
durant el desenvolupament. 

➔ Ja té un model base extensible de Propostes, Comentaris, etc. 
➔ Aplica el principi de Kerckhoffs en matèria de seguretat de configuracions.           

Ja es troba revisada per la comunitat i no s'han trobat fallades de seguretat. 
➔ Ja té un model base extensible de Propostes, Comentaris, arguments a favor            

i en contra 
 
* Arguments en contra 
 

➔ Les capacitats de CMS amb què compta són molt reduïdes. El seu panell             
d'administrador és molt bàsic, no permet pujar ni fotos ni vídeos. 

➔ Es troba en ple desenvolupament, pel que serà necessari coordinar-se amb           
els desenvolupadors originals per veure la millor manera de contribuir i quals (i             
com) de les nostres funcionalitats es podrien pujar a la versió del govern Basc. Això               
podria evitar-se en els primers mesos de prova del programari fins a tenir un              
enteniment més del mateix. 

➔ La tecnologia amb què està feta, el llenguatge i framework de programació,            
no són unes en què es trobi familiaritzats els programadors de l'IMI. Encara que es               
tracti de tecnologies amb conceptes similars a les que s'utilitzen internament           
(Python i Django), tot i així cal un temps d'aprenentatge. 

➔ No permeten de forma clara la col·laboració externa en la branca principal            
de desenvolupament, ni compten amb gestor de tiquets públic ni accés al repositori             
en el sistema de control de versions que s'utilitzi. L'alliberament del codi consisteix             
a pujar un fitxer .zip cada any aproximadament. 

➔ No compta amb serveis externs de control de qualitat. 
 
* Algunes imatges 
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Figura 9: Portada Open Irekia 

 
 

 
Figura 1o: Pàgina de propostes ciutadanes de Open Irekia 

 

 
Figura 11: Exemple de proposta ciutadana de Open Irekia 
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Figura 12: Exemple de camp de argument a favor i en contra i comentari a Open Irekia 
 
 
 

4.4.3 Your Priorities 

 
URL  https://www.yrpri.org/home/world/ 

Codi  https://github.com/rbjarnason/yourpriorities 

 
* Característiques 
 
És la plataforma web de votació de propostes creada a Islàndia. S'ha utilitzat per              
enviar propostes al govern de Reykjavik des del 2011. 
 
* Arguments a favor 
 

➔ Llicència GPL Affero 3 
➔ Tant el llenguatge de programació (Ruby), el framework de         

desenvolupament (Ruby On Rails), el sistema operatiu (Linux) i la base de dades             
(PostgreSQL) és completament lliure. 
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➔ Compta ja amb internacionalització (en anglès i altres idiomes), per la qual            
cosa s'estalviaria molt de temps en aquest treball que sol ser tediós i dur un cert                
temps durant el desenvolupament. 

➔ Ja té un model base extensible de Propostes, Comentaris, etc. 
➔ Aplica el principi de Kerckhoffs en matèria de seguretat de configuracions.           

Ja es troba revisada per la comunitat i no s'han trobat fallades de seguretat. 
 
* Arguments en contra 
 

➔ No compta amb serveis externs de control de qualitat. 
➔ No compta amb una suite extensiva de tests que serveixi de control de             

qualitat. 
➔ No compta amb una documentació extensiva. 
➔ La tecnologia amb què està feta, el llenguatge i framework de programació,            

no són els que estan familiaritzats els programadors de l'IMI. Encara que es tracti de               
tecnologies amb conceptes similars a les que s'utilitzen internament (Python i           
Django), tot i així cal un temps d'aprenentatge. 

➔ No permeten de forma clara la col·laboració externa en la branca principal            
de desenvolupament, ni compten amb gestor de tiquets públic ni accés al repositori             
en el sistema de control de versions que s'utilitzi. L'alliberament del codi consisteix             
a pujar un fitxer .zip cada any aproximadament. 

➔ No incorpora respostes per part dels moderadors. 
 
* Algunes imatges 
 

 

53 



Informe participació digital PAM-PAD 2016-2019 
tecnopolítica.net | IN3-UOC

 

Figura 12: Pàgina principal de Your Priorities 

4.4.4 e-Petitions Gov.UK 

 
URL  https://petition.parliament.uk 

Codi  https://github.com/alphagov/epetitions 

 
* Característiques 
 
És la plataforma web per dur propostes al Govern i Parlament del Regne Unit. 
 
* Arguments a favor 
 

➔ Llicència GPL Affero 3 
➔ Tant el llenguatge de programació (Ruby), el framework de         

desenvolupament (Ruby On Rails), el sistema operatiu (Linux) i la base de dades             
(PostgreSQL) és completament lliure. 

➔ Permet la col·laboració externa en la branca principal de desenvolupament. 
➔ Compte tant amb suite de tests com serveis externs de control de qualitat ja              

integrats. 
➔ El desenvolupament és completament obert i lliure des del primer moment. 
➔ Compta ja amb internacionalització (en Castellà i Anglès), per la qual cosa            

s'estalviaria molt de temps en aquest treball que sol ser costós i implica un cert               
temps en la fase de desenvolupament. 

➔ Té un sistema de registre d'usuaris que permet la seva verificació a través de              
correu electrònic, així com de l'API del padró a través d'SMS.  

➔ Ja té un model base extensible de Propostes, Comentaris, etc. 
➔ Aplica el principi de Kerckhoffs en matèria de seguretat de configuracions.           

Ja es troba revisada per la comunitat i no s'han trobat fallades de seguretat. 
➔ Compta amb funcionalitats de denúncia i moderació de les propostes i           

comentaris. 
 
* Arguments en contra  
 

➔ La seva documentació és millorable. Només té unes instruccions molt          
bàsiques per fer-lo funcionar, però segueix els estàndards i convencions de Ruby On             
Rails pel que és prescindible. 
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➔ Es troba en ple desenvolupament, pel que serà necessari coordinar-se amb           
els desenvolupadors originals per veure la millor manera de contribuir i quals (i             
com) de les nostres funcionalitats es podrien pujar a la versió de l'Ajuntament de              
Madrid. Això podria evitar-se en els primers mesos de prova del programari fins a              
tenir un enteniment més del mateix. 

➔ La tecnologia amb què està feta, el llenguatge i framework de programació,            
no són unes en què es trobi familiaritzats els programadors de l'IMI. Encara que es               
tracti de tecnologies amb conceptes similars a les que s'utilitzen internament           
(Python i Django), tot i així cal un temps d'aprenentatge. 
 
* Algunes imatges 
 

 
Figura 13: Pàgina prinicpal de Epetitions 
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4.5 Proposta de criteris de selecció 

S'han preseleccionat una sèrie d'aplicacions i plataformes web que compleixen una           
llista de requisits mínims dels detallats a l’inici de les especificacions:  
 

➔ Amb llicència oberta(per exemple GPL Affero 3) 
➔ Amb llenguatge de programació i framework modern (per exemple Ruby i           

Ruby On Rails). 
➔ Que comptin amb un registre d'usuaris (creació, oblit de contrasenya,          

verificació de correu electrònic, etc...). 
➔ Que comptin amb una funcionalitat bàsica de Propostes i Comentaris o           

Arguments sobre la qual es pugui desenvolupar. 
 
Les aplicacions web analitzades han estat: Consul, Open Irekia, Your Priorities i            
E-petitions Gov.UK. 
 
Els criteris variables que s’han tractat per a tenir en compte a l’hora de prendres la                
decisió sobre quin codi començar a construir han estat: 
 

1. Les funcionalitats bàsiques amb què compta la plataforma que són          
necessàries segons els requisits tècnics: Propostes, Arguments, Comentaris i         
Esdeveniments. 

 
2. El grau d 'obertura en el desenvolupament del mateix, per facilitar una           

convergència en el desenvolupament dels projectes i al seu torn beneficiar la            
comunitat del programari lliure mentre es facilita la integració de          
funcionalitats comunes en el full de ruta de desenvolupament de les           
aplicacions. 

 
3. Que hagin estat utilitzats prèviament per Ajuntaments o altres institucions          

a Espanya o a nivell internacional per tenir certa seguretat legal i en la              
protecció de dades. 

 
4. Que compti amb  mètriques de qualitat  del codi 

 
5. Que comptin amb suport d'internacionalizació , és a dir fàcilment         

configurable per a múltiples idiomes 
 

6. Que sigui localitzable l'equip de desenvolupament (és més fàcil que es           
trobin metes en comú amb projectes d'àmbits similars a un Ajuntament). 
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* Criteri 1: Funcionalitats 

           
Nom Propostes Comentaris Events Puntuació 

Consul SI SI NO 2 

Open Irekia SI SI SI 3 

Your Priorities SI NO NO 1 

E-Petitions gov.uk SI NO NO 1 

 
 
* Criteri 2: Obertura en el desenvolupament       
 Tickets      

Aplicació Oberts 
Tancats Disseny 

Obert 
Tickets Roadmap 

Repositori 
CVS 

Puntuació 

Consul 52 232 Si Si Si Si 3 

Open Irekia 0* 0* No No No No 0 

Your Priorities 8 1 No N/A** No Si 1.5 

E-Petitions 
gov.uk 

4 3 No N/A** No Si 1.5 

 
* En el cas d'Open Irekia, el codi és publicat en releases  anuals 
** En el cas de Your Prioirites i E-petitions gov.uk es troba una quantitat molt baixa de tiquets publicats                   
en el repositori publicat, per la qual cosa s'entén que s'està utilitzant un altre gestor de tiquets prrivado. 

 
 
* Criteri 3: Usos previs         
Aplicació Exemples Puntuació 

Consul Ajuntament de Madrid, Ajuntament de 
Oviedo 

1 

Open Irekia Govern del Principat d’Asturies, 
Ajuntament de Bollullos de la Mitación 
(Andalucia) 

1 

Your Priorities No a España ( Better Reykjavik, Eve True 
Stories ) 

0 
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E-Petitions gov.uk No coneguts 0 

 
* Criteri 4: Mètriques de qualitat del codi         

 Tests Gemnasium Code 
Climate 

Puntuació 

Aplicació  OK  Warning Alert   

Consul 935 38 2 0 3.99 2 

Open Irekia N/A* 9 20 4 N/A** 0 

Your Priorities N/A* 6 44 3 2.63 0 

E-Petitions 
gov.uk 

1350 25 7 0 3.33 2 

 
* en el cas d'Open Irekia i Your Priorities no s'ha aconseguit executar la suite completa de tests a través                    
del servei travis-ci.org. En el cas de Consul i E-Petition gov.uk ja es trobava configurat pels seus                 
desenvolupadors originals. 
** en el cas d'Open Irekia no s'ha aconseguit executar l'anàlisi complet amb Code Climate ja que dóna un                   
error amb una llibreria. 

 
Tests 
 
Els tests són proves de programari que de forma empírica intenta per una banda              
demostrar la qualitat del codi, així com el correcte funcionament del programari            
davant evolucions del codi.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_software  
 
Per a l'execució de tests en un entorn controlat s'ha utilitzat el projecte Travis-CI, un               
servei d'integració contínua utilitzat per executar tests. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Travis_CI 
 
Gemnasium 
 
És un servei web que realitza un seguiment de les dependències d'un projecte. 
 
OK:  la llibreria es troba actualitzada a la darrera versió publicada 
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Warning: la llibreria es troba desactualitzada, havent-hi una o més versions noves            
tot i que aquestes no tenen problemes de seguretat 
Alert: la llibreria es troba desactualitzada, havent-hi una o més versions noves i             
aquestes tracten problemes de seguretat 
 

 
 
 
Code Climate 
 
És un servei web que comprova la qualitat d'un projecte seguint estàndards de la              
indústria (per exemple codi existent que mai és executat, codi que es troba duplicat              
o és molt similar, fitxers de codi amb milers de línies, etc...). El resultat que retorna                
és una nota màxima de 4.0 
 

 
 
 
* Criteri 5: Internacionalizació 

           
Aplicació Internacionalizació Puntuació 

Consul Si 1 
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Open Irekia Si 1 

Your Priorities Si 1 

E-Petitions gov.uk No 0 

 
 
* Criteri 6: Localizació de l’equip de desenvolupament 
   
Aplicació Localizació de l’equip Puntuació 

Consul España (Madrid) 1 

Open Irekia España (Pais Vasco) 1 

Your Priorities Islandia (Reykjavik) 0 

E-Petitions gov.uk Reino Unido (Londres) 0 

 
 
* Resultat de comparativa entre aplicacions 

           
Aplicació Func. Des. Exp. Mét. Int.. Loc. Total 

Consul 2 3 1 2 1 1 10 

Open Irekia 3 0 1 0 1 1 7 

Your Priorities 1 1.5 0 0 1 0 3.5 

E-Petitions gov.uk 1 1.5 0 2 0 0 4.5 
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4.6 Selecció de possibles 
desenvolupadors del programari 
requerit 

Finalment s'ha escollit Consul ja que encara que a nivell de funcionalitat l'Open             
Irekia tingui desenvolupada part del que es vol fer en matèria de convocatòries             
presencials (agenda d'esdeveniments), el Consul compleix amb tots els estàndards          
actuals de la indústria en matèria de qualitat de codi, tenint un desenvolupament             
obert exemplar, i un full de ruta pel desenvolupament futur de l'aplicatiu similar al              
que es vol per a l'Ajuntament de Barcelona. 
 
S'ha seguit la recomanació l'Area de Participació i Transparència de l'Ajuntament de            
Madrid i s'ha preguntat disponibilitat i pressupost a dos estudis de           
desenvolupament basats a Espanya de programadors especialitzats en Ruby On          
Rails, ja que l'eina base escollida, Consul, es troba desenvolupada en aquest            
framework. 
 
Inicialment hem tractat que el propi Institut Municipal d'Informàtica porti aquest           
desenvolupament però en necessitar experts en Ruby On Rails per a aquest            
projecte, y al no diposra l’IMI de programadors amb coneixements d’aquest           
llenguatge de programació s'ha decidit buscar una empresa externa per a aquesta            
necessitat. La resta d'empreses que realitzen consultoria i desenvolupament web          
amb la qual es treballa en l'IMI són d'altres llenguatges i tecnologies (Python i              
Django). 
 
S'ha contactat amb ProRuby (http://prorubyteam.com), que seria l'equip ideal per a           
aquest treball ja que són els desenvolupadors originals de l'aplicatiu, però no es             
trobaven amb disponibilitat per als temps requerits pel procés. D'altra banda s'ha            
contactat amb l'estudi de programari Codegram ( http://www.codegram.com/) que        
venien recomanats tant per la gent de ProRuby, com pels desenvolupadors del            
Consul de l’Ajuntament de Madrid, que comptaven amb la disponibilitat de           
calendari per a realitzar el desenvolupament en els temps requerits i van donar un              
pressupost d'acord a les possibilitats del procés . 
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5. Tancament: 
Oportunitats i 
propostes de 
futur 
En aquest document s’ha elaborat una proposta de plataforma de participació           
digital pel procés de participació per a l’elaboració del PAM-PAD 2016-2019 a partir             
d’una diagnosi prèvia del procés de participació dut a terme per l’Ajuntament de             
Barcelona al 2012, l’anàlisi de experiències rellevants en l’àmbit nacional i           
internacional, així com a partir de criteris propis elaborats a partir de un anàlisis en               
profunditat del context i necessitat i oportunitats de participació i innovació           
democràtica per a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
En primer lloc es destaca la importància del context en el que es desenvolupa              
aquesta proposta, on existeix una notable voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de            
obrir numerosos processo de participació i innovació democràtica, cosa que          
converteix a Barcelona com un possible laboratori de construcció col·lectiva i           
participativa d’una ciutat de reconeixement i de renom global que ompli de contigut             
l’aposta política cap a la ciutat democràtica. 
 
En segon lloc es destaca l’oportunitat de desenvolupar una eina específica i pròpia             
pel procés del PAM-PAD 2016-2019 a partir de software desenvolupat en aquest            
mateix context com és el Decide Madrid , però a l’hora declinant les seves             
funcionalitats a les necessitats de participació de l’Ajuntament de Barcelona i           
materialitzant un procés de cooperació i construcció d’una xarxa de ciutats que            
intercanvien eines i processos. 
 
En tercer lloc es destaca el caràcter obert tant del software com del procés de               
disseny. El desenvolupament de la Plataforma es fa en obert des dels seus inicis de               
tal manera que el propi procés de programació de la plataforma no només és obert               
a que qualsevol persona pugui fer una contribució sinó que és transparent i             
auditable, i permet la seva replicació. 
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En quart lloc una aposta ferma per la participació oberta, transparent i traçable, i un               
compromís amb la ciutadania de incoporació de propostes ciutadanes al programa           
del govern municipal pel mandat 2016-2019 és una oportunitat per legitimar i            
resignificar la participació ciutadana i desplaçar-la del seu status consultiu a un            
status decisori. Això ha de permetre un increment de la legitimitat dels processos de              
participació, una major participació ciutadana en aquest i en futurs processos i una             
major corresponsabilització en el govern de la ciutat. 
 
Finalment l’aposta ferma per una Plataforma que doni un marc de referència i una              
continuitat al procés de participació del PAM-PAD a través de la configuració de             
Decidim Barcelona, es presenta la oportunitat de imaginar i dissenyar a mig termini             
un programa valent de participació democràtica a la ciutat de Barcelona estudiant            
la viabilitat tècnica i política de processos com poden ser els pressupostos            
participatius, les consultes ciutadanes o les iniciatives legislatives ciutadanes, que          
vagin donant continuitat a la participació, que vagin creant una cultura de la             
participació i que facin de la democràcia una cosa quotidiana per a la salut              
col·lectiva de la pròpia ciutat recuperant l’essència de la política, és a dir de la gestió                
comuna de les coses comunes a la ciutat de Barcelona. 
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6. Referències 
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—. Resultats de participació: PAM 2012-2015 [en línia]. Barcelona: Ajuntament de           
Barcelona, 2013. < http://www.bcnparticipa.net/files/proces291374746608.pdf >   
[Consulta: 10 desembre 2015] 
 
—. Mesura de govern. Procés participatiu per a l’elaboració del Programa d’Actuació            
Municipal (PAM) i dels Programes d’Actuació dels Districtes (PAD) 2016-2019 [en           
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6.2 Treball de camp realitzat 

6.2.1 Personal municipal 

➔ Entrevista amb la Direcció de Participació i Associacionisme de l’Ajuntament          
de Barcelona. 

 
➔ Entrevista direcció tècnica del departament de Internet de l’Institut         

Municipal e Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

➔ Trobada Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona 
 

6.2.2 Participants de casos d’èxit 

➔ Joonas Pekkanen, Participació Ciutadana Online de l'Ajuntament de        
Hèlsinki (Finlàndia). 

 
➔ Róbert Viðar Bjarnason, President de Citizens Foundation (Reykjavik,        

Islàndia). 
 
 

6.2.3 Memòria de reunions presencials realitzades 

Data Concepte Comentaris 

7-10-2015 Reunió PAM tècnics (àrees i districtes) 
municipals  

Presentació del primer 
esborrany del procés 
participatiu. 

15-10-2015 

* Entrevistes Tècnics Participació 
* Reunió conjunta amb Àrea de 
participació de l’Ajuntament de Madrid 
* Reunió de coordinació amb regidoria de 
participació 

*PAM 2012-2015 
*Coordinació possibilitat de 
cooperació en participació 
digital  
*Coordinació i seguiment  

22-10-2015 * Reunió de coordinació amb regidoria de 
participació *Coordinació i seguiment  

26-10-2015 * Reunió Àrea de Comunicació 
* Reunió Departament Internet IMI 

*Integració proposta de 
plataforma amb webs 
Ajuntament i coordinació 
amb IMI. 

28-10-2015 * Reunió Departament Internet IMI * Presentació equip IMI i 
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projecte participació interna 
treballadors municipals. 

30-10-2015 * Consell Participació Àrea Participació 
* Presentació proposta 
procés participactiu inicial 
PAM-PAD 

4-11-2015 * Reunió de coordinació amb regidoria de 
participació *Coordinació i seguiment  

5-11-2015 * Reunió Mariona Ferrer i equip (UPF) * Coordinació plataforma i 
“kit” de participació. 

9-11-2015 * Reunió Departament Internet IMI * Coordinació tècnica i 
desenvolupament  

11-11-2015 * Reunió Àrea de Comunicació * Coordinació comunicació 
PAM-PAD 

11-11-2015 * Reunió Àrea Participació i Pressupostos * Pressupostos participatius 
i PAM-PAD 

12-11-2015 * Reunió Departament Internet IMI * Coordinació tècnica i 
desenvolupament  

18-11-2015 * Reunió Departament Internet IMI * Coordinació tècnica i 
desenvolupament  

19-11-2015 * Reunió Regidoria Participació *Coordinació i seguiment  

4 i 
5/12/2015 * Hackaton PAM-PAD 

* Trobada oberta d’anàlisi i 
proposta del PAM-PAD 
2016-2019 

13/12/201
5 * Reunió Regidoria Participació *Coordinació i seguiment  

14/12/201
5 

* Reunió Comunicació-1a 
Tinència-Participació 

* Coordinació estructura 
PAM-PAD 

17/12/201
5 * Reunió Comunicació * Coordinació Comunicació 

PAM-PAD 

21/12/201
5 * Reunió Comunicació * Coordinació Comunicació 

PAM-PAD 

22/12/201
5 

* Reunió de coordinació amb regidoria de 
participació *Coordinació i seguiment  

22/12/201
5 * Sessió Avaluació 

* Avaluació de la proposta 
de procés i plataforma 
digital de participació  
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Annexos 

Annex 1 

Proposta de disseny i arquitectura de continguts de les diferents pàgines de la             
Plataforma digital 

 

Annex 2 

Revisió i avaluació de la proposta de plataforma de participació digital pel            
PAM-PAD 2016-2019 de l'Ajuntament de Barcelona 
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Annex1  

Proposta de disseny i arquitectura de 
continguts de les diferents pàgines de 
la Plataforma digital 
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1. Pàgina principal 
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2. Propostes 

2.1 Pàgina proposta 
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 2.2 Formulari nova proposta 
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3. Pàgines principals de programa i de propostes 
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4. Registre i verificació d'usuàries 
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5. Trobades presencials (portada, exemple de cita i 
formulari) 
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Annex 2  

Revisió i avaluació de la proposta de 
plataforma de participació digital pel 
PAM-PAD 2016-2019 de l'Ajuntament 
de Barcelona 

Ismael Peña-López 

 v2.0 2015-12-28 
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Context i nom de la iniciativa 
Es presenta la plataforma Barcelona Participa per a impulsar la participació           
ciutadana en la presa de decisions de l’Ajuntament de Barcelona, especialment en            
l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal (PAM) i de districte (PAD) – i, per             
construcció, el Programa d’Inversions Municipals (PIM), que ix del PAM. 
 
La plataforma és una adaptació de la desenvolupada per l’Ajuntament de Madrid –             
Madrid Decide – i posada a disposició d’altri mitjançant una llicència GNU AGPLv3. 
 
Creiem que l’opció d’adaptar o de basar-se en la plataforma de Madrid no només és               
encertada en sí mateixa, sinó que és un actiu de la plataforma que val la pena posar                 
en valor. 
 

➔ Proposem traslladar a l’àmbit polític i de la participació l’ètica del           
desenvolupament del programari lliure, així com el fet de pertànyer a la            
comunitat de desenvolupadors de consul/madrid-decide. 

 
➔ Proposem visualitzar de forma explícita la (ara tàcita) xarxa de ciutats que            

treballen en l’àmbit del govern obert i la participació. Entenem que això            
reforça tant la institució de l’Ajuntament de Barcelona com el projecte,           
l’obre a l’exterior i el fa més resilient de cara a possibles canvis polítics en el                
futur. 

 
➔ En conseqüència, proposem anomenar la iniciativa Barcelona Decideix o         

Barcelona Decidim, de manera que (1) s’identifiqui clarament amb d’altres          
iniciatives similars (i amb principis i tecnologia comuns) i (2) faci èmfasi en el              
fet decisori de la participació, més enllà del seu aspecte consultiu (o estètic,             
tal i com és percebut per alguns ciutadans). 

 
En general, considerem que quant més forts els lligams amb qualsevol altra            
institució que fomenti la participació, el govern obert i el programari lliure, més             
forta serà la iniciativa a tots nivells: ciutadà, polític i tecnològic. 
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El procés participatiu 
L’eina de participació està centrada en l’àmbit de l’elaboració del PAM i els PAD. La               
mecànica es pot resumir (tot i que no només es limita a això) en què 
 

➔ el ciutadà – així com l’Ajuntament – pot fer propostes; 
➔ es poden afegir punts en contra o a favor de cada proposta; 
➔ comentar les propostes, així fomentant-se la deliberació; i 
➔ recolzar les propostes ja existents (proposades per altres ciutadans o la           

mateixa Administració). 
 
La fortalesa del model i de circumscriure’l a l’àmbit del PAM/PAD és, sobretot, que              
ajuda al ciutadà a identificar un àmbit clau de participació, de forma senzilla, sense              
dispersar la seva atenció i, sobretot, sense requerir-li un esforç continuat. La            
limitació, no obstant, és que pot perdre’s un cert sentit de context i, encara més               
important, un cop el ciutadà ha “après” a participar, la voluntat de fer-ho pot no               
veure’s corresposta atès que la iniciativa no contempla altres moments de           
participació. Si bé aquesta afirmació no és del tot certa, atès que ja hi ha en                
programa una iniciativa de pressupostos participatius, el fet que es presentin com a             
iniciatives aïllades pot trencar el context que dèiem abans i el sentit de continuïtat              
de la gestió del govern municipal, que òbviament no succeeix només un cop l’any,              
sinó cada dia. 
 
En aquest sentit, està ja previst que la plataforma pugui “créixer” i hostatjar altres              
iniciatives de participació, per a (1) recollir-les en una única plataforma, (2) dotar-les             
de coherència interna i (3) fer que s’enriqueixin i complementin unes a les altres              
amb un sentit de globalitat. 
 
Aquest sentit de globalitat o de continuïtat es beneficia dels tres principis rectors de              
la plataforma: 
 

➔ Traçabilitat: que el ciutadà sàpiga què ha passat amb la proposta que ha fet. 
➔ Transparència: saber com funciona i en quin estat està tot el procés. 
➔ Participació oberta: que qualsevol ciutadà de Barcelona pugui participar (i          

qualsevol persona pugui accedir a les propostes) 
 
És molt interessant l’opció de poder donar rellevància (a base d’afegir-hi etiquetes            
com a Prioritària o Innovadora, arbitràriament o per agregació) les propostes, així            
com classificar-les per eixos, línies, objectius, districtes o un camp lliure d’etiquetes            
(tags). 
 
L’enllaç a més informació o la possibilitat d’afegir-hi contingut multimèdia ajuda a            
saltar-se la necessària limitació de la fitxa/butlleta de la proposta. 
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Per últim, és també molt útil que la plataforma identifiqui mesures similars. Si una              
fortalesa té un procés obert és, precisament, agregar interessos afins, enlloc de            
dispersar-les entre propostes molt semblants. 
 

➔ Trobem a faltar una major solució de continuïtat al procés participatiu.           
Proposem que no es limiti només al PAM/PAD, sinó que pugui utilitzar-se en             
altres àmbits que, molt especialment, transcendeixin la temporalitat del         
PAM. Si bé som conscient de la centralitat política del PAM, aquesta            
centralitat també és una cotilla institucional que limita la participació          
extrainstitucional i extrarepresentativa – que és la lògica del ciutadà. Creiem           
que seria interessant trobar eixos de participació fora del PAM. Un exemple            
interessant – que podria posar-se com a prova pilot – seria en la             
programació i gestió de serveis i espais públics autogestionats o          
co-gestionats. Si bé hi ha pensat afegir l’opció d’obrir debats fora de la             
“temporada” de propostes tot aprofitant que el ciutadà ja té perfil, creiem            
que aquesta opció pot quedar-se curta si allò que es delibera no pot             
formalitzar-se com a proposta. 

➔ Proposem també que s’estableixi algun tipus de compromís formal entre          
l’Ajuntament i el ciutadà de manera que el procés participatiu sigui           
vinculant. Si bé ja hi ha un bon circuït d’anàlisi de les propostes (acceptació              
tècnica, acceptació política, incorporació al PAM) aquest circuït no deixa de           
ser en certa manera extern al procés participatiu i pot no estar exempt             
d’arbitrarietats. Creiem que la iniciativa hauria de ser més garantista amb           
l’esforç esmerçat pels ciutadans. 

➔ Proposem que, en algun punt del procés – i tan aviat com sigui possible –               
s’incorpori una estimació del cost de cada proposta. Aquesta pot fer-se           
directament per l’autor de la proposta (perquè en té la informació suficient            
com per a valorar-la econòmicament) o bé durant la fase d’anàlisi tècnica. 

➔ En línia amb la proposta anterior, fóra bo assignar una dotació           
pressupostària per a la part participativa del PAM, sigui per eixos, línies,            
objectius i/o districtes. Aquesta dotació pressupostària serviria, a més         
d’informar el ciutadà, per veure com cada proposta competeix amb d’altres,           
i ajudaria a prioritzar quan hi hagi més propostes que les que el pressupost              
assignat pot afrontar. 

➔ La proposta anterior pot traslladar-se, també, a l’àmbit polític: o bé           
aprofitant els eixos/línies/objectius, o bé les paraules clau (tags), seria útil           
una visualització (més que no pas un mer llistat) d’on se situa la proposta de               
cada ciutadà en relació a totes o a un subconjunt de propostes. 
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Els esdeveniments i difusió de 
propostes 

Probablement el punt més important, al nostre entendre, de la proposta de            
plataforma de participació és convertir-la, de facto, en l’eina de gestió de la             
participació. La diferència no és subtil: en la mesura que la gestió – qualsevol gestió               
–de la participació – i, per extensió, de qualsevol altre procés administratiu – es fa               
(1) de forma digital i (2) en obert, fa que sigui extraordinàriament fàcil i immediat               
obtenir-ne beneficis polítics i tècnics. 
 
En aquest cas, això es fa unificant, sota una mateixa plataforma, la crida i publicació               
de propostes de forma virtual així com la gestió i vinculació dels esdeveniments             
presencials amb les propostes de la plataforma. 
 
Els beneficis, com avançàvem, d’aquesta opció, són molts i importants: 
 

➔ Immediatesa en la publicació d’informació. 
➔ Vinculació en un mateix espai de tota la informació (virtual i presencial)            

relacionada. 
➔ Centralització i unicitat de tota la informació, evitant la necessitat de           

rèpliques i actualitzacions, tant per àmbit (virtual/presencial) com per usuari          
(ciutadà/administració). 

➔ Eliminació de la falsa dicotomia online/offline. 
➔ Creació, per construcció, del perfil del ciutadà-participant. 
➔ Unicitat de criteris i d’impacte de la participació en línia o presencial, per la              

possibilitat de ponderar l’impacte en les propostes que vénen per una via            
digital o una presencial. 

 
A riscos de ser redundants, val la pensa posar èmfasi en la possibilitat que el relator                
d’un esdeveniment presencial pugui donar un cert “vot de qualitat” a les propostes             
sorgides d’un esdeveniment presencial, podent-hi afegir el nombre de persones que           
hi ha donat suport. 
 
En la mateixa línia, és d’extraordinària importància per a una deliberació informada            
i ben fonamentada com els esdeveniments es poden posar sempre en el context             
d’una o una sèrie de propostes, i a la inversa: com les propostes poden dur               
associades esdeveniments per a debatre-les. 
 
Així mateix, la possibilitat de difondre esdeveniments i les propostes els allarguen            
tant la vida com n’amplifiquen l’abast, podent sortir de l’àmbit en certa manera             
institucional dels esdeveniments o de la plataforma de participació. 
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➔ Si bé és possible compartir propostes i esdeveniments a les xarxes socials,            
no sabem quants cops s’ha compartit. Proposem incloure aquesta         
informació (amb els ginys de les principals plataformes) per a donar més            
informació de la popularitat externa d’una proposta o esdeveniment. 

➔ A nivell intern, proposem establir mesures d’escolta activa que permetin fer           
el seguiment de a quins llocs i quantes vegades es comparteix una            
proposta/esdeveniment a les xarxes (probablement basades en la seva URL),          
inclosos blogs i mitjans de comunicació. Això pot ajudar a trobar comentaris            
fets per tercers i que no acabin incorporant-se a la plataforma. 

➔ Proposem, fins i tot, fomentar aquest tipus de debat. La creació automàtica            
de hashtags per a les propostes i esdeveniments (del tipus #ogovbcnID, on            
ID és l’identificador de la proposta/esdeveniment en particular) que es          
publiquin i/o s’afegeixin als ginys per compartir poden ajudar a fer el            
seguiment de la vida de les propostes fora de la plataforma. 

Seguiment i retiment de comptes 
Gran part dels comentaris associats a transparència i retiment de comptes de            
l’Ajuntament queda inclosa dins els comentaris fets fins al moment, tenint en            
compte que les propostes no vindran dels ciutadans, sinó de l’Ajuntament, però la             
mecànica és la mateixa. Parlarem aquí, doncs, no tant de qui impulsa, sinó de si una                
proposta és transparent, fàcil de seguir i de veure fins on arriba. 
 
Creiem que la senzillesa però en certa manera completitud de la informació            
permeten al ciutadà, ràpidament, veure què s’ha proposat, qui ho ha fet, quant i              
quin suport té, en quin estat es troba, quins esdeveniments hi té associats, quins              
arguments a favor i quins en contra i, fins i tot, la petita eina de debat a l’apartat                  
dels comentaris. 
 
Fins i tot, quan l’espai es fa petit, és possible ampliar-ne la informació amb material               
multimèdia o enllaços a webs externs, on la informació i documentació           
complementària pot ésser pràcticament il·limitada. 
 
Hem comentat més amunt com s’enriquiria aquesta informació amb una          
presentació més visual, amb un mapa de propostes per eix, línia o objectiu. 
 
Si hem comentat també que hi trobem a faltar l’impacte econòmic, en la             
visualització que just apuntàvem s’hi podria incloure un mapa de propostes per            
capítol pressupostari o per projecte dins la classificació de la comptabilitat analítica            
de l’Ajuntament. 
 
A continuació volem fer dos tipus de propostes. Unes més de tipus tècnic i unes               
altres més qualitatives. 
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A nivell tècnic: 
 

➔ Proposem que, tal i com s’informa en el moment de donar d’alta una             
iniciativa, que les possibles relacions amb d’altres propostes figurin a la fitxa            
de la proposta. I, com succeeix en d’altres plataformes – com la mateixa             
Wikipèdia – sigui possible fusionar propostes si s’escau. Si bé això (el            
context, les relacions) és possible indirectament seguint els tags,         
explicitar-ho pot ser interessant. 

➔ En la mateixa línia de l’anterior, però de forma complementària, fóra bo            
poder identificar les propostes que són complementàries entre sí (no          
similars, sinó que es beneficien mútuament) així com aquelles que en són            
alternatives (enlloc de fer-ne una, algú en proposa una de diferent, quan no             
oposada). Creiem que això contribuiria a fomentar la deliberació. 

➔ Si bé hi ha la possibilitat de donar suport a una proposta, així com de dir els                 
punts a favor i en contra, pot ser interessant plantejar-se l’impacte negatiu.            
El vot en contra és una opció, tot i que sabem que fomenta comportaments              
destructius. Una alternativa seria un vot del tipus “això m’afectaria          
negativament” i obligar a justificar aquesta opció. Això ajudaria, de nou, a            
identificar els “vetos” dels usuaris, les seves raons i, si calgués, identificar les             
persones o col·lectius afectats i poder-s’hi adreçar directament. 

 
A nivell qualitatiu, tot i que algunes ja s’han comentat, les llistem aquí de forma               
agrupada: 
 

➔ Proposem la creació de pàgines amb quadres de comandament que          
incloguin indicadors de compliment de cada eix, línia i objectiu. És a dir, no              
la llista de propostes, sinó agregats de com s’està “comportant” cada àmbit            
temàtic o geogràfic. 

➔ Proposem també que el govern de l’Ajuntament entri no a justificar           
sinó a comparar com les propostes s’adiuen amb el propi programa de            
govern, o les línies traçades a altres parts (no participatives) del PAM/PAD.            
La idea és poder identificar possibles contradiccions o bé possibles sinergies           
programàtiques. 

➔ La proposta anterior pot ampliar-se amb la creació del blog de l’execució de             
cada proposta. En aquest sentit, la proposta concreta seria que la proposta,            
un cop tancada a la participació, es convertís en la fitxa viva de l’evolució de               
la mateixa, però que inclogués més informació que la merament          
quantitativa de l’estat d’execució: com s’avança, calendaris, problemes        
sobrevinguts, reunions de treball, etc. Com hem dit, l’esperit hauria de ser            
que l’eina de participació és una eina de gestió per al cos tècnic i política de                
l’Ajuntament. 

➔ Indicadors de la diagnosi? 
➔ Impacte de les propostes en funció de la diagnosi. 
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El ciutadà 
Creiem que el perfil del ciutadà es pot explotar més. Segurament, a mesura que              
creixi l’activitat i les funcionalitats de la plataforma, serà així. Però no podem deixar              
d’apuntar que el que ara és una mera pàgina de gestió del perfil podria convertir-se               
en el punt d’entrada i quadre de comandament de la participació personal a la              
plataforma de l’Ajuntament. 
 
Part d’aquest perfil podria ser públic i incloure l’evolució d’allò en què el ciutadà ha               
estat involucrat, incloent-hi les comunicacions que li facin els administradors de la            
plataforma, com ara els motius d’acceptació o denegació d’una proposta, l’estat de            
la mateixa, etc. 
 

➔ Proposem que el ciutadà tingui una pàgina pròpia, privada, dins el seu perfil,             
que reculli i presenti de forma visual tot allò que ha proposat, les propostes              
a les que ha donat suport i/o ha comentat, els esdeveniments, així com els              
seus preferits. 

➔ Aquest perfil podria anar lligat a les principals xarxes socials – especialment            
Facebook i Linkedin – i fer fàcil compartir-hi informació sobre allò que un             
proposa o hi dóna suport, els esdeveniments a què hom ha participat,            
l’evolució de les propostes, etc. 

➔ Pot ser interessant considerar tant la creació de perfils         
col·lectius/institucionals dins la plataforma, com ara l’adscripció de        
ciutadans individuals als esmentats col·lectius. Això pot donar lloc a dos           
exercicis. El primer, probablement obvi, és que les entitats tinguin veu a la             
plataforma. El segon, segurament el més interessant, és posar en pràctica un            
exercici de democràcia líquida/híbrida: en la mesura que una entitat          
proposa o dóna suport a una proposta, aquesta pot arrossegar de forma            
automàtica els ciutadans afiliats al seu perfil institucional a la plataforma.           
D’aquesta manera podem emular la implicació de les institucions a la           
plataforma com a tals. Aquest suport podria ser explícit o implícit (només            
conegut pels administradors) o bé requerir l’acceptació del ciutadà         
individual per a ser inclòs en el recolzament d’allò que impulsa o hi dóna              
suport una entitat. 

Documentació de treball 
Esborrany de les especificacions: 
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https://www.gitbook.com/book/andreslucena/specs-pam/details 
 
Prototipus: 
https://app.moqups.com/andreslucena@gmail.com/Gr5IS78SVN/view/page/a1cb9e
a14 
 
Instal·lació alfa de la plataforma: 
http://barcelona-participa.herokuapp.com 
 
La plataforma al repositori de l’Ajuntament de Barcelona a GitHub 
https://github.com/AjuntamentdeBarcelona/barcelona-participa/ 
 
Plataforma Madrid Decide de govern obert de l’Ajuntament de Madrid 
https://decide.madrid.es 
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