
Secretaria General

El PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL, en sessió de 26 de juny de 2020, ha aprovat la
següent Declaració Institucional presentada pel grup municipal PSC :

() El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Posicionar l'Ajuntament de Barcelona a
favor de l'humanisme tecnològic com enfocament per a donar resposta als nous reptes
tecnològics i promoure la digitalització com a eina per al progrés social, basada en
principis ètics i fonamentada en els drets i les llibertats personals. Aquest
posicionament implica dissenyar polítiques públiques amb el compromís d'utilitzar la
tecnologia per millorar el benestar de la ciutadania, treballant per assolir l'equitat
tecnològica posant l'accent en l'accés a la connectivitat i la capacitació digital. Aquest
compromís es farà respectant les llibertats adquirides, generant nous drets digitals i en
cooperació amb les institucions europees. 2. Comprometre's a facilitar l’avenç científic
i preservar el lideratge tecnològic de la ciutat garantint que les tecnologies emergents
estaran  al  servei  de  la  ciutadania.  L’Ajuntament  promourà  la  regulació  i  la  inversió
necessàries per abordar els riscos vinculats a determinats usos de la intel·ligència
artificial, com ara mitigar els biaixos dels algorismes i de les dades que utilitzen, i
garantirà la supervisió humana en la presa de decisions automatitzades quan afecti les
persones. 3. Vetllar perquè les dades que alimentin i que generin els sistemes
intel·ligents siguin obertes i públiques en la mesura del possible, per tal d'assegurar un
benefici recíproc administració-ciutadania. Per això, el consistori habilitarà
mecanismes perquè la ciutadania pugui fer un millor ús de la transparència, retiment
de comptes i  control  a  l’administració sobre el  desplegament de sistemes autònoms i
intel·ligents.  4.  Assumir  el  compromís  que  qualsevol  tecnologia  que  s’apliqui  ha  de
sostenir-se en tres principis bàsics, que han d'actuar de manera simultània:

Ha de ser lícita,  garantint el respecte a totes les lleis i reglaments aplicables; •

Ha de ser ètica, assegurant el compliment dels principis i valors ètics per disseny;•

Ha de ser robusta, tant des del punt de vista tècnic com també social.  5. Aprovar en els mesos vinents una•

Estratègia d’algorismes i dades, que explicitarà tots els principis i valors que guiaran l'ús de les tecnologies en

els serveis públics de l'Ajuntament de Barcelona, així com els drets de la ciutadania que caldrà garantir. 

Secretaria General,
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