
decidim.org

Decidim per la ciutadania organitzada
Democràcia al servei de les organitzacions





decidim.org

decidim

democràcia participativa de codi obert per a 
ciutats i organitzacions

decidim és una plataforma digital
de participació ciudadana

decidim ajuda a la ciutadania, organitzacions i institucions públiques a autoorganitzar-se 
democràticament a tots els nivells
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Diferents fases de Decidim
Fase 2: 
Multi-processos

Decidim per a múltiples 
processos de participació,  
configurador

Fase 3: 
Assemblees, 
iniciatives i 
consultes
Un sistema complert per 
a la democràcia 
participativa

Decidim com a 
plataforma pell Pla 
d’Actuació Municipal de 
Barcelona

Fase 4: 
‘Multitenant’, 
múltiples 
organitzacions
Al servei de les 
organitzacions de la 
ciutat

Fase 1: 
Processos 
participatius 
simples

Fase 5: 
Xarxa Política

De les xarxes socials a 
les xarxes polítiques
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L’extensió del Decidim

Ja utilitzen Decidim

5 Consorcis, Diputacions i Governs Autonòmics
53 Ajuntaments 
25 Organitzacions Internacionals
28 Organitzacions socials
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Entitats amb Decidim

➔ Som Energia https://participa.somenergia.coop/
➔ Sostre Cívic https://participa.sostrecivic.coop/
➔ Suara Serveis SCCL https://decidim.suara.coop/

◆ Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a 
la Infància i a l'Adolescència 
http://decidim.construimfedaia.cat/

➔ Federació d'Associacions de Mares i Pares 
d'Alumnes de Catalunya  - FAPAC  (en preproducció)

https://participa.somenergia.coop/
https://participa.sostrecivic.coop/
https://decidim.suara.coop/
http://decidim.construimfedaia.cat/
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Els convenis amb la ciutadania organitzada
Compromisos de les parts
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Acció Comunitària

➔ Associació Barceloneta Alerta

➔ Asociación de Personas Participantes Ágora

➔ Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)

➔ Escoltes Catalans

➔ Federació Catalana d’Entitats en Salut Mental en 1a 
Persona-VEUS

➔ Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG)

➔ Federació Catalana de Voluntariat Social

➔ Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona (FAVB)

➔ Federació d’Ateneus de Catalunya

➔ Lafede.cat - Organitzacions per la Justícia Global

Organitzacions signants dels acords 

Economia Social i Solidària

➔ Associació per l’impuls dels Supermercats Cooperatius i 
el Mercat Social

➔ Economat Social sccl

➔ Fòrum Mundial per les Economies Transformadores

➔ Som Connexió sccl

➔ Xarxa d’Economia Solidària (XES)



decidim.orgCompromisos de les parts

Ajuntament Entitats

● Instal·lació tècnica i manteniment
● Assessorament
● Formació per administradores
● Formació per a usuàries
● Difusió dels acords
● Fomentar un sistema de col·laboració 

● Compliment del contracte social
● Difusió del Decidim
● Informar d’incidències
● Participar a la Comunitat
● Impulsar un grup de treball 

d’entitats usuàries

➔ Comissió de Seguiment: anual 
➔ Coordinació tècnica: trimestral 2 anys
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● Instal·lació tècnica i manteniment del 
Multitenant

● Formació, assessorament i acompanyament 
individualitzat

● Difusió dels acords a mitjans municipals i 
Decidim

● Fomentar un sistema de col·laboració entre 
les entitats: Comunitat Decidim

Costos municipals

Manteniment: 1.300€ anuals per 
organització

Cost hora formació/assessorament: 24€/h

Contracte administració organitzacions: (1+1 
any, total licitació: 44.728,74€. 

Inici: gener 2020.
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● Facilitar una persona referent a nivell operatiu

● Compliment del contracte social

● Difusió del Decidim i del conveni als mitjans propis de 
l’entitat

● Informar d’incidències tècniques a l’Ajuntament

● Participar a la Comunitat Decidim

● Impulsar un grup de treball d’entitats usuàries per 
fomentar un ecosistema de col·laboració obert i 
afavorir que es puguin dissenyar nous mòduls o 
extensions integrables en la instal·lació base, evitant 
així el forking i la duplicació de versions.
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Codi de garanties democràtiques i de 
col·laboració oberta:

● Obert a la col· laboració
● Transparencia, traçabilitat i integritat
● Garanties de qualitat democràtica
● Privacitat i seguretat

Contracte Social

Compromisos organitzacions
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Ha de constar el Suport de 
l’Ajuntament Barcelona a cada 
instància 

Termes i condicions d’ús 

Difusió del Decidim i dels acords

Compromisos organitzacions

Difusió del conveni i del Decidim als 
espais i canals propis de 
l’organització

https://docs.google.com/document/d/1OkHJiEaE6aPpttSrfSg9QMlQE_OCqMr7qffa8yscDrM/edit?usp=sharing
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Participar a la Comunitat Decidim

➔ Administracions públiques 
➔ Associacions 
➔ Organitzacions d’Economia Social
➔ Instàncies de serveis municipals
➔ Desenvolupadores
➔ Activistes
➔ Investigadores
➔ Estudiants
➔ Professionals
➔ Empreses proveïdores

Compromisos organitzacions



decidim.org

SOM Metadecidim LAB Metadecidim

Metadecidim

Associació Decidim

LAB Metadecidim és un espai de 
recerca oberta i col·laborativa orientat 
a abordar problemes clau per al 
desenvolupament de la plataforma 
Decidim i de la democràcia en xarxa.

SOM Metadecidim és un ecosistema 
productiu, on la ciutadania pot pensar, 
prioritzar línies de desenvolupament, 
decidir projectes de millora i deliberar 
sobre els usos i possibilitats futures de 
la plataforma Decidim. 

JAM 

Comunitat Decidim

Una comunitat democràtica 
per gestionar Decidim, un 
projecte democràtic en 
totes les seves dimensions
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Decidim
Com funciona?



Innovació democràtica a l’era digital             decidim.org

● Estructurar, estandaritzar amb criteris 
democràtics de qualitat els mecanismes de 
participació.

● Participació oberta, accessible, transversal i 
multicapa

● Participació amb garanties de seguretat i 
privacitat

● Dades personals mínimament emmagatzemades 
(hashing) i mai cedides o venudes a tercers

● Les usuàries controlen les seves dades i 
preferències de notificació

● No hi ha cookies de tercers

Una plataforma per
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Decidim fa possible que que les 
persones s’organitzin democràticament 
fent propostes, participant en reunions 
públiques, creant debats deliberatius, 
decidint a través de diferents formes de 
votació i monitorejant la implementació 
de les decisions.

Proposar, reunir-se, deliberar, decidir, supervisar
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Un procés participatiu és una seqüència d'activitats 
participatives (p.e. primer omplir una enquesta, després fer 
propostes, debatre-les en trobades presencials o virtuals, i 
finalment prioritzar-les) amb l'objectiu de definir i prendre una 
decisió sobre un tema específic.

Processos

Espais de participació
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Assemblees

Una assemblea és un grup format per membres 
d'una organització que es reuneixen 
periòdicament per prendre decisions sobre un 
àmbit o àrea específica de la mateixa.

Algunes assemblees són privades i altres són 
obertes. Si són obertes s’hi pot participar (per 
exemple: inscriure’s a les trobades, afegir punts a 
l'ordre del dia, o comentant les propostes i 
decisions preses per aquest òrgan).

Espais de participació
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Una iniciativa és una proposta que pot impulsar 
qualsevol persona per iniciativa pròpia 
mitjançant la recollida de signatures (digitals) 
perquè l'organització dugui a terme una acció 
específica (modificar un reglament, iniciar un 
projecte, canviar el nom d'un departament o un 
carrer, etc.).

Iniciatives

Espais de participació
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Les consultes són un espai que permet realitzar una 
pregunta clara a totes les persones que formen una 
organització i ordenar el debat a favor o encontra d'una 
resposta. Permet votar i publicar els resultats de les 
votacions.

Consultes

Espais de participació
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Contribucions escrites que poden ser objecte d’interacció i de decisió. Hi ha l’opció d’adjuntar 
documents i imatges a les propostes, així com geolocalitzar-les. 

 

Convocatòria de reunions amb definició de lloc i hora, registre d’inscripció i limitació d’assistència, 
ordre del dia, continguts, actes, propostes i documents. 

Obrir debats específics definits per administradores o participants.

Permet la visualització del nivell d’execució d’una proposta o projecte resultant d’un procés.

Component específic per desplegar un procés de pressupostos participatius. Permet determinar el 
percentatge mínim sobre el total del pressupost per donar suport als projectes presentats, que es vinculen 
a propostes.

Permet dissenyar i publicar enquestes, amb diferents tipus de resposta configurables. Permet també 
mostrar i descarregar els resultats.

El component de pàgines serveix per crear pàgines informatives amb text enriquit, imatges i vídeos.

El component de blogs permet la creació de missatges o notícies, i navegar cronològicament per ells.

Permet escollir, a l’atzar, un nombre de persones participants (per exemple, candidates a un comitè). 
L’elecció es basa en procediments aleatoris i no reproduïbles, que garanteixen, per tant, distribucions no 
esbiaixades o uniformes.

Blogs

Pàgines

Enquestes

Pressupostos

Seguiment

Debats

Trobades

Propostes

Sortejos

Components
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Participació amb el Decidim
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Primers pasos

● Decidir el nom del sub-domini

● Triar els idiomes d’ús 

● Persones referents/administradores

● Formularis configuradors de 
PROCESSOS i/o ASSEMBLEES

Per què volem utilitzar el Decidim a la 
nostra organització?

Quina participació volem promoure?

Planificar la participació

Participació amb el Decidim
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Un procés participatiu és una seqüència d'activitats 
participatives (p.e. primer omplir una enquesta, després fer 
propostes, debatre-les en trobades presencials o virtuals, i 
finalment prioritzar-les) amb l'objectiu de definir i prendre una 
decisió sobre un tema específic.

Processos

Espais de participació
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Processos



Innovació democràtica a l’era digital             decidim.org

➔ Plans estratègics

➔ Modificació dels Estatuts o del 
Reglament Intern de l’entitat

➔ Obrir un debat entre totes les persones 
associades sobre un nou projecte 

Informació (documentació i fases), trobades, 
diagnosi (debats i/o enquestes), propostes 
(recollida de propostes i de suports), retorn 
(resposta a les propostes, resultats, seguiment).

Configurar processos participatius
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Assemblees

Una assemblea és un grup format per membres 
d'una organització que es reuneixen 
periòdicament per prendre decisions sobre un 
àmbit o àrea específica de la mateixa.

Espais de participació
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Assemblees
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Configurar assemblees i òrgans de l’entitat

➔ Convocatòries, inscripcions, ordre del dia

➔ Documentació, actes, vídeos, imatges

➔ Recollida de propostes sobre el funcionament 
de l’òrgan o els punts de l’ordre del dia

➔ Votacions, debats, enquestes, newsletters….

Participació amb el Decidim
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Espai de treball
Carpeta compartida per a cada organització:

● Manual d’administració (v.0.16.x)

● Formulari configurador processos 
participatius

● Formulari configurador d’assemblees/ 
òrgans

● Models de guies/ manuals d’usuària
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Pla de treball anual

email us
hola@decidim.org

  
➔ Formació per l’administració plataforma: 2 tardes de setembre/octubre

➔ Seguiment tècnic trimestral: reunions col·lectives per intercanviar experiències i 
aprenentatges. 

Calendari: segon dijous dels mesos desembre, març i juny

➔ Comissió de seguiment: anual, proposta 4 abril 2020,  assistència de les persones signants 
dels convenis o en qui aquestes deleguin.

➔ Formació de formadores per a organitzacions: febrer 2020

➔ JAM 2019: 30 i 31 d’octubre, especialment dedicat a les organitzacions
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Recursos 

email us
hola@decidim.org

Assessoria i acompanyament*: 
dijous de 15 a 17h (també alguns 

dimarts)
* cal confirmar cita prèviament.

Correu per dubtes: 
suport@decidim.barcelona

● Metadecidim: Espai de suport de la comunitat Decidim

● Try.decidim (entorn de proves)

● Decidim.docs

● Demo Decidim

● Curs en línia d’iniciació a l’administració de processos participatius amb Decidim

https://meta.decidim.org/?locale=en
https://meta.decidim.org/processes/supportforum?locale=ca
https://try.decidim.org/
https://docs.decidim.org/init/ca/index.html
https://demo.decidim.org/?locale=es
https://edu.decidim.org/processes/guia-iniciacio-municipal?locale=ca
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Metadecidim
el portal de la Comunitat
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adreça@electronica.es
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Equip Suport Decidim Barcelona

Direcció de Recerca, Desenvolupament 
i Innovació Democràtica 

Àrea de Drets de Ciutadania, Participació 
i Transparència

Ajuntament de Barcelona - juny 2019

contacta’ns:
suport@decidim.barcelona

El contingut d’aquest presentació està subjecta a una 
llicència Creative Commons By-SA. Ets lliure de fer servir, 
copiar, modificar i redistribuir aquest treball sota la mateixa 
llicència.

- Josep Anselm Clavé

“Instruïu-vos i sereu lliures, associeu-vos i 
sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços!”

Gràcies!


