
LA SÍNDICA HA RESOLT QUE L’AJUNTAMENT 

DISCRIMINA ELS CIUTADANS QUE NO OPEREN AMB EL 

SISTEMA MICROSOFT WINDOWS   

Vilà ha supervisat una queixa crítica amb el fet que el consistori no permeti utilitzar 

altres sistemes operatius per a la signatura digital 

La normativa diu que tots els documents i serveis que es posin a disposició dels 

ciutadans han d’estar disponibles, com a mínim, a través d’estàndards oberts 

L’Ajuntament de Barcelona discrimina els ciutadans que no operen amb el sistema 

Microsoft Windows en tots aquells tràmits administratius que requereixen la signatura 

electrònica. La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha resolt que el 

consistori no garanteix el dret a la independència tecnològica dels barcelonins i ha 

recomanat que es garanteixi l’accés a l’Administració electrònica, a banda dels mitjans 

emprats, i que s’estudiï la possibilitat d’implantar el programari lliure. 

La defensora ha pres aquesta decisió després de supervisar una queixa en què un 

ciutadà manifesta disconformitat amb el fet que l’Ajuntament no permeti utilitzar altres 

sistemes operatius que no siguin els de Microsoft Windows per realitzar actuacions que 

requereixen la signatura digital. La síndica sosté que l’Ajuntament no garanteix el dret a la 

independència tecnològica de la ciutadania per relacionar-se amb l’Ajuntament en els 

procediments que requereixen la signatura electrònica. I recorda que la normativa 

municipal estableix la necessitat de promoure l’ús del programari de codi obert en 

l’Administració electrònica per assegurar l’adaptabilitat de les tecnologies de la informació 

i la comunicació (TIC) al progrés i a les necessitats de la ciutadania.  

L’informe que Vilà ha fet arribar a la Tercera Tinència d’Alcaldia, que encapçala Antoni 

Vives i que inclou la gestió de les TIC, conclou que el fet que el ciutadà hagi d’utilitzar un 

sistema operatiu determinat trenca el principi de neutralitat tecnològica. La neutralitat  

tecnològica implica la utilització d’estàndards lliures i de programari obert que garanteixin 

l’accessibilitat  dels ciutadans, i el principi d’interoperativitat, és a dir, els sistemes 

d’informació han de ser compatibles amb els sistemes de què disposin els ciutadans i 

altres administracions. 



Tràmit fonamental 

La signatura electrònica és un element clau i imprescindible per a la consecució de 

l’expedient electrònic i, per tant, no es pot parlar de desplegar una Administració 

electrònica de qualitat amb menys costos i temps per part dels ciutadans si un tràmit 

fonamental com és la tramitació d’expedients amb signatura electrònica no es pot portar a 

terme amb les garanties de dret  que estableix la normativa. 

La normativa estableix clarament l’obligatorietat que tots els documents i serveis que es 

posin a disposició dels ciutadans es trobin disponibles, com a mínim, a través 

d’estàndards oberts. A més, les recomanacions fetes pel Defensor del Pueblo i el Consell 

Superior d’Informàtica per a l’impuls de l’Administració electrònica indiquen la necessitat 

de la implantació del programari lliure en les administracions. 

Amb l’aposta per Microsoft Windows, l’Ajuntament ha optat per la dependència 

tecnològica i ha declinat ser propietària de la seva estructura informàtica, amb la qual 

cosa ha perdut la capacitat de desenvolupar el seu propi sistema i no ha facilitat la lliure 

competència de mercat. 

Els diferents estudis que hi ha sobre el programari lliure valoren els avantatges econòmics 

d’aquestes opcions: no s’ha de fer cap esforç per a l’adquisició de llicències, són un 

estímul a la competitivitat i a la cooperació, i afavoreixen la interoperativitat, la reutilització 

de programes i la independència i neutralitat tecnològiques. 

La síndica creu que l’opció d’un programari lliure i de fonts obertes per part de 

l’Ajuntament hauria permès desenvolupar una Administració electrònica més independent 

i invertir els recursos econòmics en el fet d’assegurar les relacions amb la ciutadania 

independentment de la seva opció tecnològica. 

El full de ruta del programari lliure de la Generalitat de l’any 2007 ja indicava l’alt grau de 

penetració del programari en les grans organitzacions i el desplegament de sistemes TIC 

de nova creació. El document també indica les oportunitats reals d’implantació del 

programari lliure en els sistemes informàtics corporatius i departamentals, entre els quals 

destaquen l’aplicació de les recomanacions de l’ús d’estàndards oberts dins del marc 

europeu. Aquests afavoreixen l’ús dels diferents sistemes operatius, la millora de 

l’eficiència econòmica, el foment de la reutilització del programari, la seva flexibilitat i 

adaptabilitat i l’afavoriment d’un teixit empresarial TIC local.    

En conclusió, Vilà considera que l’Ajuntament no garanteix els principis d’accessibilitat, 

qualitat, eficiència, interoperativitat i neutralitat tecnològica en tots els serveis que ofereix 

en l’àmbit de l’Administració municipal electrònica i que requereixen la signatura digital. 


