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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, EL 

DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA I L’ASSOCIACIÓ DE SOFTWARE LLIURE DECIDIM PER AL SUPORT 

AL PROJECTE DECIDIM I A LA SEVA COMUNITAT  

Barcelona, 17 de febrer de 2020 

REUNITS 

D’una part, el senyor Marc Serra Solé, en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona, 

expressament facultat mitjançant acord de la Comissió de Govern de data 4 de febrer de 2020 i 

assistit en aquest acte pel senyor Jordi Cases i Pallarès, secretari general de l’Ajuntament 

d’aquesta ciutat, nomenat per Decret d’Alcaldia de data 18 de juny de 2002, en funcions de 

fedatari públic i d’assessorament legal segons disposen els articles 3 i 7 del Reial decret 

128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració 

local amb habilitació de caràcter nacional, així com l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local. 

D’una altra, el senyor Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència i Govern Obert, en 

representació del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en nom 

de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut del seu nomenament mitjançant el 

Decret 47/2016, de 19 de gener, i d’acord amb l’article 2 de la Resolució EXI/404/2019, de 18 de 

febrer, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència en diversos òrgans del Departament.    

I d’una altra part, el senyor Guillem Marpons i Ucero, president de l’Associació de Software Lliure 

Decidim, en nom i representació de l’esmentada entitat, d’acord amb els Estatuts aprovats per 

l’Assemblea de l’Associació el 16 de febrer del 2019. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest acord. 

ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc de la seva política de foment de la democràcia 

participativa i de desenvolupament d’infraestructures digitals de codi lliure i obert de manera 

col·laborativa amb altres institucions i agents socials, comença a desenvolupar, l’any 2016, una 

plataforma de participació anomenada Decidim basada en programari lliure i desenvolupament 

obert. 

Amb data 1 de febrer de 2017, l’Ajuntament de Barcelona signa un primer conveni de 

col·laboració amb el Consorci Localret per tal d’articular el desplegament de la plataforma 

Decidim als ens adherits al Consorci que així ho sol·licitin, així com els mecanismes de 

col·laboració entre les institucions per al seu desenvolupament.  
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A partir d’aquest conveni, molts ajuntaments de Catalunya membres del Consorci Localret i 

administracions supramunicipals com la Generalitat de Catalunya comencen a utilitzar la 

plataforma Decidim com a programari de participació ciutadana.  

 

Al 2019, la plataforma Decidim també s’utilitza com a plataforma de participació a ciutats i 

administracions de fora de Catalunya, com és el cas d’ajuntaments i governs autonòmics de 

l’Estat o de l’estranger: p. e. l’Ajuntament de Pamplona, la Comunitat de Castella-La Manxa, 

Hèlsinki, Ciutat de Mèxic o el Govern de Bèlgica. 

Durant el 2019, la plataforma Decidim s’estén també entre més de 20 organitzacions socials i 

organitzacions ciutadanes d’àmbit català, de manera que amplia les organitzacions usuàries i 

traspassa l’esfera de les administracions públiques. 

Paral·lelament a l’extensió del projecte a Catalunya i a fora, s’ha anat constituint des de l’inici 

una comunitat formada per desenvolupadors, activistes, professionals, investigadors, 

organitzacions i petites empreses que han col·laborat en la millora del programari de codi obert 

i lliure Decidim i que han participat en la realització de diferents activitats per a la seva extensió 

i millora. 

Aquesta comunitat s'autoorganitza per compartir aprenentatges, experiències i 

desenvolupaments específics del codi de la plataforma Decidim i treballa col·laborativament, en 

suport al procomú, en la creació i el manteniment de diferents activitats adreçades a 

administracions i entitats. 

Al febrer de 2019, aquesta comunitat es constitueix legalment en l’Associació de Software Lliure 

Decidim, i preveu en els seus Estatuts els principis del contracte social del projecte Decidim, 

document on consten tots els valors i principis de democràcia i programari lliure amb els quals 

va ser fundada. 

El 23 de maig de 2019 se signa el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el 

Consorci Localret i l’Associació de Software Lliure Decidim per a la gestió, promoció, 

desenvolupament i extensió de la plataforma Decidim, amb una durada de 4 anys, amb l’objecte 

d’establir, de forma conjunta, les bases per articular la gestió, promoció, desenvolupament i 

extensió de la plataforma Decidim. 

En virtut de l’apartat segon de l’esmentat Conveni, l’Ajuntament de Barcelona, reconeixent 

l’Associació de Software Lliure Decidim com a Comunitat Decidim organitzada, li cedeix la gestió 

de les infraestructures digitals del projecte Decidim alhora que estableix un sistema de 

governança del codi de la plataforma basat en la col·laboració. D’aquesta manera, es reconeix 

el Decidim com a infraestructura comuna o comú digital i l’Associació de Software Lliure Decidim 

adquireix el compromís de «mantenir, gestionar i administrar els repositoris col·laboratius del 

programari, la seva seguretat, consistència, configuració i sistemes integrats de control, 

traducció, revisió i disseny». 
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La signatura del conveni que ara es proposa continua la línia d’obertura i treball de col·laboració 

entre administracions i entre aquestes i la societat civil. L’objectiu d’aquest nou conveni és 

acordar les bases i condicions en què les administracions usuàries de la plataforma Decidim 

poden col·laborar amb el projecte, per assegurar-ne així la continuïtat, millora contínua i 

governança democràtica que la caracteritzen. 

 

Per això, les entitats sotasignats:  

MANIFESTEN 

Que les administracions signants d’aquest conveni tenen l’objectiu d’impulsar, cada una en el 

seu àmbit territorial, la democràcia participativa i el desenvolupament d’infraestructures digitals 

obertes, lliures i democràtiques i de treballar col·laborativament amb altres institucions 

públiques i agents socials amb l’objectiu de sumar esforços per aprofundir en la sobirania 

tecnològica i la millora de la qualitat democràtica en l’era digital. 

Que la plataforma de participació digital Decidim, creada per l’Ajuntament de Barcelona i la 

comunitat Decidim, és una infraestructura fonamental per al desplegament de polítiques de 

participació ciutadana i una eina d’extensió de la democràcia digital per a tot tipus 

d’organitzacions. 

Que en el desenvolupament de la plataforma Decidim hi han col·laborat, a més de l’Ajuntament 

de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i  altres administracions públiques, diferents persones 

i entitats que formen part de la Comunitat Decidim amb l’objectiu comú de construir una 

infraestructura digital que permeti fer una societat més democràtica i vetllar per la qualitat 

democràtica de la plataforma i el seu desplegament segons estableix el mateix contracte social 

del projecte Decidim. 

Que l’Associació de Software Lliure Decidim és l’entitat jurídica sense ànim de lucre, creada per 

la Comunitat Decidim el febrer de 2019, amb l’objectiu, entre d’altres, de contribuir al 

manteniment de les activitats pròpies de la Comunitat Decidim, vetllar per una gestió 

democràtica del patrimoni publicociutadà que és la infraestructura digital, i garantir i cuidar la 

qualitat, sostenibilitat i manteniment del programari lliure Decidim i de les contribucions 

rebudes al projecte per part del conjunt de la comunitat i dels actors implicats en la seva 

extensió. L’Associació de Software Lliure Decidim comparteix i posa a disposició de qualsevol 

administració o entitat els desenvolupaments de la infraestructura i programari de participació 

sense rebre cap contraprestació per aquest motiu. 

Que les administracions signants d’aquest conveni tenen especial interès a col·laborar en el 

foment de la creació i el manteniment de la infraestructura digital de codi lliure que és el Decidim 

per part de la Comunitat Decidim. Aquesta col·laboració s’estableix com a garantia de 

continuïtat del projecte i preservació dels seus principis, reflectits des d’un inici en el contracte 

social del Decidim. El contracte social traduït al català s’adjunta com a annex 1  
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Que els valors de l’Associació de Software Lliure Decidim són, segons els seus Estatuts, els del 

contracte social del projecte Decidim, i que totes les persones i entitats membres es 

comprometen a respectar-lo i el fan seu. 

Que les activitats de l’Associació de Software Lliure Decidim, com a comunitat organitzada, 

consisteixen a assegurar el bon funcionament de la comunitat i  els seus principis democràtics, 

coordinar les diferents contribucions de la comunitat per a l’evolució de la plataforma i del 

projecte Decidim i establir diferents nivells de suport, assessorament i coordinació entre els 

membres de la comunitat. 

Que, atesa la confluència d’objectius i interessos entre les parts, aquestes acorden la 

formalització d’aquest conveni marc de col·laboració que es regirà pels següents: 

 

PACTES 

 

PRIMER. Objecte del conveni i finalitat 

És objecte d’aquest conveni regular i establir el marc general de col·laboració entre l’Ajuntament 

de Barcelona, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la 

Generalitat de Catalunya i l’Associació de Software Lliure Decidim, per al suport al projecte 

Decidim i a la seva comunitat per fomentar la participació política mitjançant canals digitals, a 

través de la creació i suport d’infraestructures digitals lliures de caràcter obert, a les quals 

qualsevol administració o organització pot accedir per millorar la participació de la ciutadania i 

la democràcia i a la qual qualsevol organització o persona pot contribuir per millorar-ne el 

desenvolupament.  

SEGON. Compromisos de l’Associació de Software Lliure Decidim  

• Realitzar totes aquelles tasques necessàries per garantir els valors i principis oberts i 

lliures de la plataforma Decidim, coordinar i dinamitzar la seva comunitat i vetllar per  la 

qualitat de les contribucions al codi de la comunitat que l’utilitza. 

• Elaborar un pla de treball anual de l’objecte d’aquest conveni on constin els objectius i 

les accions que es duran a terme, així com la previsió d’ingressos i despeses per dur-les 

a terme, i presentar-lo anualment al Comitè de Seguiment per a la validació i, donar-lo 
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a conèixer posteriorment a totes les entitats signants i les que es puguin adherir en un 

futur a aquest conveni marc.   

• Presentar anualment davant del Comitè de Seguiment l’estat de les aportacions i els 

projectes realitzats. 

• Informar les entitats signants d’aquest conveni i aquelles que s’hi adhereixin en el futur 

de totes les contribucions realitzades al codi de Decidim. 

• Vetllar perquè les noves administracions que s’adhereixin al conveni hi facin aportacions 

econòmiques en funció de la seva dimensió en habitants, d’acord amb allò establert al 

pacte dotzè d’aquest conveni marc. 

TERCER. Compromisos de l’Ajuntament de Barcelona 

• Traslladar a l’Associació de Software Lliure Decidim, per a la seva gestió, les peticions 

d’adhesió al conveni marc que ocasionalment puguin arribar a l’Ajuntament 

directament. 

• Col·laborar amb l’Associació en el desenvolupament general del projecte i, en especial, 

en la difusió a xarxes de col·laboració entre ciutats de tots els àmbits territorials. 

• Assumir totes les obligacions derivades de la seva col·laboració en l’assoliment de la 

finalitat del conveni marc i que es concretaran en cadascun de les convenis derivats 

d’aquest conveni marc. 

QUART. Compromisos del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència 

• Col·laborar amb l’Associació en el desenvolupament general del projecte que té com a 

objectiu vetllar per garantir els valors i principis oberts i lliures de la plataforma Decidim, 

coordinar i dinamitzar la seva comunitat i vetllar per la qualitat de les contribucions al 

codi de la comunitat que l’utilitza.  

• Traslladar a l’Associació de Software Lliure Decidim, per a la seva gestió, les peticions 

d’adhesió al conveni marc que ocasionalment puguin arribar al Departament d’Acció 

Exterior, Relacions Institucionals i Transparència directament o a través d’altres 

departaments o entitats de la Generalitat de Catalunya. 

• Promoure la  difusió del projecte i del conveni als municipis i administracions de tot 

Catalunya. Assumir totes les obligacions derivades de la seva col·laboració en 

l’assoliment de la finalitat del conveni marc i que es concretaran en cadascuna de les 

eines jurídiques de foment que es determinin per assolir els objectius d’aquest conveni 

marc.  
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CINQUÈ. Aportacions econòmiques de les administracions signants 

La signatura d’aquest conveni marc no implica cap obligació financera per a les administracions 

signants.  

En el cas que, en el marc d’aquest conveni, es duguin a terme activitats i/o serveis que comportin 

una aportació econòmica per part de les administracions signants a favor de l’Associació, 

aquesta aportació es concretarà per mitjà de l’instrument propi de canalització del suport que 

cada administració podrà formalitzar amb l’Associació de Software Lliure Decidim. Aquests 

instruments específics han de contenir, si escau, els compromisos econòmics, amb indicació del 

detall de la despesa, concepte, formes de finançament, aplicacions pressupostàries i formes de 

justificació.  

SISÈ.- Protecció de dades 

L’Associació de Software Lliure Decidim i el personal que hi treballa s'obliguen a guardar reserva 

respecte a les dades o antecedents que estiguin relacionats amb l'objecte del conveni. Resten 

obligats al secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a les quals puguin tenir 

accés en ocasió del compliment del conveni, obligació que subsisteix fins i tot un cop el conveni 

s'hagi extingit. També s'obliguen al compliment estricte de les previsions legals contingudes en 

la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals, i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i la 

resta de normativa aplicable.  

Per a les accions i activitats objecte d'aquest conveni no són necessàries la consulta de cap base 

de dades municipals, ni fitxers municipals, ni dades de caràcter personal en cap de les 

administracions signatàries o adherides a aquest conveni.  

SETÈ.- Comissió de Seguiment 

Es crea una comissió de seguiment d’aquest conveni, amb els membres següents: 

Per part del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de Catalunya: 

• Responsable de l’Àrea TIC , o persona en qui delegui 

• Director/a General de Participació, o persona en qui delegui 

Per part de l’Ajuntament de Barcelona: 

• Regidor/a de Participació, o persona en qui delegui 

• Director/a d’Innovació Democràtica 

Per part de l’Associació de Software Lliure Decidim: 
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• Responsable de l’entitat 

• Responsable del projecte designat per l’Associació 

Les funcions d’aquesta Comissió seran: 

a) El seguiment i l’avaluació dels acords derivats d’aquest conveni.  

b) Validació del pla de treball anual, objecte d’aquest conveni, presentat per l’Associació 

on constin els objectius i les accions anuals a dur a terme. 

c) Autoritzar l’adhesió per majoria simple d’altres administracions que vulguin adherir-se 

al conveni a través del model d’Addenda que s’adjunta. 

d) Donar-se per assabentada del barem d’aportacions econòmiques de col·laboració en 

funció del nombre d’habitants establert pel Comitè de Coordinació de l’Associació de 

Software Lliure Decidim. 

e) Estar assabentada de tots els desenvolupaments previstos sobre el programari  i emetre 

un dictamen sobre els criteris prioritaris per incorporar nous desenvolupaments en el 

repositori oficial del Decidim de forma anual. 

f) Restar assabentada anualment de l’estat de les aportacions rebudes i els projectes 

assolits. 

g) Així mateix, la Comissió de Seguiment podrà realitzar propostes de projectes o 

desenvolupaments a realitzar en el futur. 

h) Ser informada de l’evolució dels projectes que desenvolupa l’Associació, i de les 

peticions de desenvolupament que arriben. 

La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim un cop l’any i de forma extraordinària sempre 

que alguna de les parts ho consideri necessari. 

La Comissió de Seguiment es reunirà tres cops l’any conjuntament amb el Comitè de Producte 

que realitza el seguiment tècnic i de desenvolupament dels repositoris oficials del Decidim. 

VUITÈ.- Durada del conveni marc 

El conveni serà vigent des del dia següent a la data de la seva signatura i fins al 31 de desembre 

de 2024. Es podrà prorrogar per acord de les parts durant un termini màxim de quatre anys 

addicionals.  

NOVÈ.- Extinció  

Són causes d’extinció d’aquest conveni: 
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a) El transcurs de la vigència d’aquest conveni.  

b) El mutu acord entre les parts. 

c) L’incompliment greu i reiterat de qualsevol de les parts d’alguna de les estipulacions 

essencials del conveni. 

d) Qualsevol altra que prevegi la normativa d’actuació vigent. 

Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada 

optar per exigir-ne el compliment o la resolució. 

DESÈ.- Litigi 

Qualsevol divergència en la interpretació, l'aplicació, els efectes, la modificació, la resolució  o  

de qualsevol altra índole, de les disposicions del conveni, se solucionarà per acord de les parts. 

En cas que no s’arribi a un acord, les divergències se sotmetran a la jurisdicció contenciosa 

administrativa, amb expressa submissió als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 

ONZÈ.- Transparència 

L’Ajuntament de Barcelona informa l’entitat Associació de Software Lliure Decidim que, en 

compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, les dades relatives a aquest conveni (data, parts, objecte, drets 

i obligacions principals i vigència) seran publicades al web 

http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia,  per la qual cosa l’entitat es dona per 

informada. 

 El Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència informa l’entitat 

Associació de Software Lliure Decidim que, en compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les dades relatives 

a aquest conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) seran publicades 

al web http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/convenis-i-encarecs-de-

gestio/ 

DOTZÈ. Adhesions al Conveni 

Les parts signants són coneixedores de l’interès d’altres administracions de Catalunya o de fora 

a col·laborar en el projecte Decidim i la seva comunitat per contribuir, així, a la millora i 

enfortiment del projecte i, en especial, en els serveis que organitza la Comunitat Decidim a 

través de la seva Associació de Software Lliure Decidim, i les dues administracions signants 

d’aquest conveni marc reconeixen que, per tal de poder mantenir i crear evolucions de les 

estructures digitals de participació, cal dotar-se de recursos per dur-ho a terme i garantir 

l’estabilitat del projecte, i que aquests recursos han de ser gestionats per l’Associació de 

Software Lliure Decidim.  
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En cas que altres administracions de Catalunya o de fora vulguin col·laborar amb el projecte, s’hi 

podran adherir mitjançant l’addenda d’adhesió corresponent (s’adjunta com a annex 2 a aquest 

conveni marc una proposta d’addenda).  

Les addendes d’adhesió hauran de recollir l’aportació econòmica que realitzarà cada entitat 

adherida a favor de l’Associació de Software Lliure Decidim, d’acord amb el barem establert pel 

Comitè de Coordinació de l’Associació en funció del nombre d’habitants de l’administració 

adherida.  

Sense perjudici de les addendes d’adhesió, les relacions jurídiques específiques entre 

l’Associació i les entitats adherides s’articularan mitjançant les fórmules o instruments jurídics 

que correspongui, de conformitat amb les normes i competències internes de cadascuna de les 

institucions. 

S’adjunta com annex 3 l’acta del Comitè de Coordinació de l’Associació de Software Lliure 

Decidim de data 15 d’octubre de 2020, que ha establert el barem següent: 

Barems d’aportacions econòmiques de col·laboració en funció del nombre d’habitants (segons 

dades censals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de 27 de desembre de 2019): 

Aportacions anuals 

 

Aportació  1 Administracions de més de 250.000 habitants 50.000 € o més 

Aportació 2 
Administracions d’entre 100.000 i 250.000 

habitants (*) 
De 20.000 a 49.000 € 

Aportació 3 
Administracions d’entre 50.000 i 100.000 

habitants 
De 10.000 a 19.000 € 

Aportació 4 
Administracions de menys de 50.000 

habitants 
De 3.000 a 9.000 € 

(*) Es poden adscriure a l’aportació de tipus 2 les administracions supralocals inferiors al territori 

considerat com a regió que donin serveis a petits i mitjans ajuntaments. 

En cas que durant la vigència d’aquest conveni marc, el Comitè de Coordinació de l’Associació 

de Software Lliure Decidim estableixi un barem diferent, l’Associació haurà d’informar de tal 

circumstància a la Comissió de Seguiment establerta al pacte setè d’aquest conveni marc, que 

instarà els òrgans competents de les dues administracions signants d’aquest conveni marc per 

tal d’aprovar l’addenda de modificació corresponent. 

I en prova de conformitat, les parts firmen aquest conveni de col·laboració, per triplicat, en la 

data i el lloc assenyalats a l'encapçalament. 
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Ajuntament de Barcelona                                                      Departament d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència 

 

 

 

 

Marc Serra Solé 

Regidor de Drets de Ciutadania i Participació 

Jordi Foz i Dalmau 

Secretari de Transparència i Govern Obert 

  

  

 

Associació de Software Lliure Decidim 

  

 

 

 

Jordi Cases i Pallarès 

Ajuntament de Barcelona 

 

Guillem Marpons Ucero 

President                                                                                 
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Annex 1.Contracte social de Decidim 

La utilització de la plataforma Decidim per part de qualsevol agent social que s’adhereixi a 

aquest conveni, així com altres organitzacions, comporta l'assumpció total i íntegra d'aquest 

contracte. 

 

Programari lliure i continguts oberts 

El codi de la plataforma, així com els mòduls, llibreries o qualsevol altre codi que es 

desenvolupi per al seu funcionament, serà sempre programari lliure amb llicència Affero GPLv3 

o posterior [https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html] en el cas dels nous 

desenvolupaments, i de llicències compatibles amb aquesta en el cas de reutilització d’altres 

codis. 

Així mateix, els continguts, dades, APIS i/o interfícies que el Decidim faci servir per interactuar 

amb qualsevol tipus d’usuari, compliran amb estàndards oberts i interoperables (ex. OpenID, 

RSS, OStatus, etc.), tendint sempre al màxim nivell d’integració amb els estàndards oberts més 

estesos. 

De cara a maximitzar la transparència i la col·laboració ciutadana en els processos, òrgans i 

mecanismes de participació, el contingut de textos, gràfiques, fonts tipogràfiques, àudio, vídeo 

o altres elements de disseny, es farà públic amb una llicència Creative Commons By-Sa 

[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode]. 

Igualment les dades de la plataforma, especialment totes aquelles que es puguin recollir de 

manera sistemàtica a través de scrappers o altres tècniques de consulta massiva,  seran 

publicades amb llicències Open Data Commons Open Database License 

[http://opendatacommons.org/licenses/odbl/] en formats estandarditzats i accessibles (tipus 

CSV, JSON, etc.) i, sempre que sigui possible, amb eines que facilitin l’anàlisi i visualització 

d’aquestes dades. 

 

Transparència, traçabilitat i integritat 

La plataforma, així com la seva configuració, desenvolupament, implementació i ús actual o 

futur han de garantir i maximitzar en tot moment la transparència, la traçabilitat i la integritat 

dels diagnòstics, propostes, debats, decisions, o qualsevol altre objecte, mecanisme o procés 

de participació. 

Per transparència entenem que totes les dades relacionades amb aquests mecanismes i 

processos estiguin disponibles per a baixar, analitzar i tractar, seguint els formats i estàndards 

de compartició més exigents (accessibilitat, multi-format, etc.). 

La transparència serà una condició necessària pel seguiment dels processos i mecanismes de 

participació, però mai, i en cap cas, pel tractament de dades personals que vagin contra la 

defensa de la privacitat de la persona participant en la plataforma. 
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Entenem per traçabilitat de les propostes la possibilitat de realitzar un seguiment complet, cap 

enrere (passat) i cap endavant (futur), de tot el que ha passat amb les propostes, plans, 

reglaments o qualsevol altre tipus d'objecte de decisió o participació inclòs en un procés o 

mecanisme. La plataforma ha de mostrar en tot moment com, per què, per qui i amb quin 

tipus de garanties un determinat objecte d'un procés de participació va ser descartat, aprovat 

o bloquejat. 

Entenem per integritat l'autenticitat d'un determinat contingut, i la garantia que aquest no ha 

estat manipulat o modificat sense que aquesta modificació quedi clarament registrada i sigui 

visiblement verificable i contrastable, amb l'objecte d'evitar la manipulació de les propostes o 

resultats dels processos o mecanismes de participació. 

 

Igualtat d’oportunitats i indicadors de qualitat 

Al costat de les garanties anteriorment definides, la plataforma es compromet a garantir la 

igualtat d'oportunitats per a totes les persones,  així com les seves propostes o altres 

contribucions que pugui acollir. La plataforma oferirà les mateixes oportunitats de partida a 

tots els objectes participatius (propostes, debats, etc.) perquè siguin vistos, discutits, 

comentats, valorats o tractats, sense discriminació de cap tipus. En aquest sentit la identitat  

digital de les persones usuàries de la plataforma serà sempre personal i intransferible, la 

verificació que atorgui drets de decisió a la plataforma ha de ser a més única,  i serà l’ens 

responsable l’encarregat de garantir la no-suplantació d’una persona física o jurídica. 

Amb l’objectiu de garantir la qualitat democràtica de la plataforma es fomentarà l’ús 

d’indicadors de qualitat a partir dels processos i mecanismes de participació, així com 

l’activitat de les persones usuàries de la plataforma. També es fomentarà la compartició de la 

configuració dels diferents components així com de les dades obertes per a la definició 

d’aquests indicadors. 

La igualtat en la participació política de la ciutadania és un dels principis fonamentals del 

sistema democràtic i la plataforma, no només ha de garantir la igualtat d’oportunitats pel que 

fa als usos i funcionalitats, sinó també el dret d’accés. En aquest sentit cada ens promotor de la 

plataforma es compromet a impulsar aquelles accions que avancin en la direcció de facilitar i 

acompanyar  l’accés a la plataforma a tota la ciutadania per igual de manera universal, 

proporcionant les eines i els recursos adients per a que la plataforma estigui a l’abast de 

qualsevol persona que en vulgui fer ús. 

 

Confidencialitat de les dades 

Es garanteix la confidencialitat i la privacitat de les dades personals que els ciutadans aporten 

per a participar en qualsevol de les funcionalitats i/o possibilitats de participació que ofereixi la 

plataforma Decidim en tot moment. En cap cas es cediran aquestes dades personals a tercers. 

Tampoc es farà un ús de les mateixes que vagi més enllà de l'estrictament necessari per a la 

gestió del registre d'usuaris o millores de la usabilitat de la plataforma. Sempre que la 
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tecnologia de la plataforma ho permeti les expressions de preferències polítiques en els 

processos de decisió romandran inaccessible fins i tot per l’ administrador/a de la plataforma o 

els servidors. 

 

Rendició de comptes i responsabilitat 

S’adopta un compromís davant la ciutadania per respondre totes les aportacions i consultes en 

el mínim temps possible. També s’adopta el compromís de donar seguiment als resultats dels 

processos de participació, així com de donar resposta a aquelles demandes que específicament 

ho sol·licitin. Finalment s’assumeix el compromís d’estudiar la incorporació d’indicadors de 

seguiment dels processos de participació un cop estiguin finalitzats, per tal de poder avaluar 

de manera sistemàtica el seu desplegament. 

 

Millora contínua i col·laboració entre agents socials i institucions participants del projecte 

S’adoptaran mecanismes de revisió i avaluació periòdica per facilitar la millora contínua de la 

plataforma. 

Es prioritzarà la col·laboració i l’intercanvi d’experiències entre entitats i institucions 

involucrades en el projecte, amb l’objectiu de millorar, corregir i generar nous 

desenvolupaments que ajudin a la millora contínua de la plataforma. 

En aquest sentit es facilitaran les condicions i entorns de col·laboració a l’hora de tirar 

endavant millores que apuntin a un benefici comú del conjunt de la plataforma, habilitant 

mecanismes de coordinació interinstitucional quan sigui necessari. 

 

Condicions d’ús 

Tots els punts d’aquest contracte han de quedar reflectits en les condicions d’ús que cada ens 

redacti per a la seva plataforma i mai entraran en contradicció. 
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Annex 2. Model d’adhesió al conveni 

 

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I 

TRANSPARÈNCIA I L’ASSOCIACIÓ DE SOFTWARE LLIURE DECIDIM PER AL SUPORT AL PROJECTE 

DECIDIM I A LA SEVA COMUNITAT   

L’Administració XXXXXXXXXXX amb NIF XXXXXXXXX, i seu social a (adreça complerta)  

 

Manifesta 

 

El seu interès a col·laborar en el projecte Decidim i la seva comunitat per contribuir així a la 

millora i l’enfortiment del projecte, i, en especial, en els serveis que organitza la Comunitat 

Decidim a través de la seva Associació de Software Lliure Decidim. 

 

Que l’òrgan de decisió de l’entitat (Comissió de Govern, Plenari o altres...) en la sessió celebrada 

el XX/XX/2020, ha adoptat l’acord d’adherir-se al conveni marc de col·laboració entre  el 

Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Associació de Software Lliure Decidim pels serveis i activitats que realitza la 

Comunitat Decidim, i faculta el/la senyor/a Xxxxxxx per a la signatura.  

 

I per tant, es compromet a 

 

• Acceptar i complir els acords establerts a l’Acord de col·laboració signat entre 

l’Ajuntament de Barcelona,  el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència, XXXXXXXX i l’Associació de Software Lliure Decidim. 

• Realitzar, a favor de l’Associació de Software Lliure Decidim, una aportació econòmica 

en base als barems que consten a l’esmentat Conveni. Aportació tipus XXXXXXXXX 

(indiqueu fórmules o instruments jurídics mitjançant els quals es fa l’aportació). 

• Assumir totalment i íntegrament el contracte social del Decidim, especificat a l’Annex 1 

del conveni de col·laboració al qual XXXXXXX s’adhereix. 

 

I, perquè així consti i als efectes oportuns, se signa aquesta adhesió a….............................. 
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(lloc i data) 

 

 

Signatura 

Nom complet i càrrec de la persona representant de l’administració que s’adhereix 

 

 

 

 

Signatura 

 

Nom complet i càrrec de la persona representant de l’Ajuntament de Barcelona  

                                          

 

 

 

Signatura 

Nom complet i càrrec de la persona representant del departament competent en acció exterior, 

relacions institucionals i transparència 
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Annex 3  

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ DE COORDINACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE SOFTWARE LLIURE 

DECIDIM, CELEBRADA EL 15 D’OCTUBRE DE 2020  

 

Assistents:  Guillem Marpons, Bru Aguiló, Joan Linares, Antonio Calleja, Sílvia Luque i Pablo 

Aragón. 

Acord núm. 6 de la reunió: 

Es valida la següent proposta de contribucions econòmiques del conveni entre l'Ajuntament de 

Barcelona, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, i l'Associació de Software Lliure Decidim, per a altres institucions 

que es vulguin adherir al Conveni en el futur. 

Barems d’aportacions econòmiques de col·laboració en funció del nombre d’habitants (segons 

dades censals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de 27 de desembre de 2019): 

Aportacions anuals 

 

Aportació  1 Administracions de més de 250.000 habitants 50.000 € o més 

Aportació 2 
Administracions d’entre 100.000 i 250.000 

habitants (*) 
De 20.000 a 49.000 € 

Aportació 3 
Administracions d’entre 50.000 i 100.000 

habitants 
De 10.000 a 19.000 € 

Aportació 4 
Administracions de menys de 50.000 

habitants 
De 3.000 a 9.000 € 

 

Acta completa de la sessió en aquest enllaç: https://meta.decidim.org/assemblies/coordination-

committee/f/1037/meetings/1437?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past&locale=ca  
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