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La creació de propostes 

En aquest vídeo començarem a treballar un dels components que són clau en la creació d'un procés 

participatiu amb Decidim, el component Propostes. 

Aquest component permet diferents funcions: 

• La recollida de propostes de la ciutadania, 

• la elaboració de propostes de manera col·laborativa, 

• la deliberació al voltant d'aquestes, a partir de comentaris i adhesions públiques 

• la priorització de propostes a partir de la recollida de suports anònims, 

• La esmena de propostes i de textos publicats. 

En aquesta primera aproximació, veurem com habilitar la recollida de propostes fent servir Decidim. 

Recordem que el nostre procés ha de comptar  amb un mínim de quatre fases: 

• la fase d'informació, en la que es posa a coneixement de la ciutadania l'objecte a deliberar, 

• la fase de debat, en la que es produeix el procés de deliberació en si: es recullen  propostes, es 

delibera  i es prioritza 

• la fase de retorn, en la que s'explica a la ciutadania les decisions preses, 

• i la fase de seguiment, en la que es fa un seguiment de les actuacions consensuades. 

 

El primer que hem de fer és habilitar la creació de propostes. Ves al taulell d'administració del teu 

procés i adreça't a la secció Components. Clica el botó Afegeix un component i selecciona del llistat el 

component Propostes. 

Veuràs la pàgina de configuració d'aquest component. Segueix una estructura similar a les pàgines de 

configuració dels altres components que hem treballat: primer haurem de repassar la configuració 

global, i desprès modificar la configuració segons el comportament que volem que tingui a les diferents 

fases del procés. 

Repassa les dades bàsiques. De les configuracions generals, ara ens centrarem en les que afecten  la 

creació de propostes. 

• Límit de propostes per participant: Quantes propostes pot fer-nos una sola participant? Si ho 

deixem a zero, no es limita de cap manera 

• Longitud màxima del cos de la proposta: Quina extensió han de tenir, com a màxim, les 

propostes que ens facin arribar?. Per defecte, les propostes estan limitades a 500 caràcters, però ho 

podem modificar. De tota manera, no es recomana que les propostes siguin massa llarges. Si volem una 

proposta més concreta o explicada, sempre podem habilitar la pujada de fitxers adjunts. 
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• És en el següent llistat de caselles, on podem habilitar aquesta funció, marcant la opció 

Permetre adjunts 

La resta de caselles d'aquest llistat, les deixem tal i com venen marcades per defecte. Ja ens van bé per 

habilitar la creació de propostes. 

A continuació veurem un seguit de capses de text. La creació de propostes comporta, per part de la 

ciutadania, seguir un formulari amb diverses passes. En aquestes capses podrem afegir textos d'ajuda a 

cada una d'aquestes passes, a fi de guiar encara més la participació. 

De moment, les podem deixar en blanc. Desplacem-nos més avall fins a l'inici de la Configuració de 

fases. 

• En la fase d'informació, no farem servir encara aquest component, així que desmarquem totes 

les caselles de configuració. Podem, en tot cas, posar un avís indicant que en aquest moment no està 

habilitada la recollida de propostes. 

• En la fase de debat és quan començarem a recollir propostes i a fomentar el debat al voltant 

d'elles. 

◦ Marquem la opció Habilitar la creació de propostes 

◦ Si volem fomentar el debat públic, podem deixar marcada la opció Adhesions habilitades. Les 

adhesions son mostres de recolzament públiques, quan les persones donen la seva adhesió a una 

proposta apareixen llistades. És un mecanisme pensat per fomentar el debat al voltant de propostes, 

però a vegades, si coincideix amb la rebuda de suports,  podria generar certa confusió, per això tenim 

l’opció de desmarcar aquesta opció 

• En la fase de retorn no haurem de rebre més propostes, així que caldrà deixar desmarcada la 

opció Habilitar la creació de propostes. Si anteriorment hem habilitat les adhesions, aquí haurem de 

marcar la opció Adhesions bloquejades, de manera que es visualitzin les adhesions recollides fins ara 

però que la gent no pugui continuar adherint-se a les propostes. 

També és una bona idea tancar els comentaris en aquest punt, ja que en aquesta fase no volem fomentar 

el debat. 

• En la fase de seguiment podem reproduir la mateixa configuració que en la fase de retorn. 

 

Clica al botó Afegeix un component que trobaràs al final de la pàgina i retornaràs a la secció de 

Components. 

Abans de començar a publicar propostes, haurem de fer dues accions més: 

• Primer, publicar el component, fent servir la icona del vist a la secció d'accions. D'aquesta 

manera el farem visible en el menú,+ 

• Després, revisar quina és la fase que està activa en aquest moment, i canviar-la per la fase de 

Debat. Adreça't a la secció Fases del procés del taulell d'administració. La fase activa està destacada 

amb el cercle de color verd. Com que només hem habilitat la creació de propostes a la fase de debat, 

ara haurem d'activar aquesta. Clica sobre la icona d'activar que trobaràs a la dreta de la fase. 
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(Pastilla: La creació de propostes com a ciutadana) 

 

Ara revisarem tal i com pot crear propostes la ciutadania. Clica sobre el botó Mostra la pàgina 

pública que trobaràs a la part superior del menú del taulell d'administració. Navega fins a la secció 

Propostes i comprova que puguis clicar sobre el botó Nova proposta. 

Ara estàs creant una proposta tal i com ho farà la ciutadania. Aquesta proposta apareixerà signada amb 

el teu nom d'usuari. Caldrà que segueixis diverses passes per fer arribar la teva proposta: 

1.  Primer, Crea la teva proposta. Aquí has d'introduir el títol i una descripció de la proposta. 

2. Continua. El sistema Compararà la teva proposta amb les altres introduïdes per la ciutadania i 

t'avisarà si hi ha propostes similars. 

3. Al estar fent la primera proposta de prova, saltem aquest pas i anem directament al pas 

Completa, on ens demana complementar la nostra informació amb la categoria a la que encaixi, l'àmbit 

al que correspongui o amb un fitxer adjunt, si així ho hem configurat. 

4. Envia la informació i arribem a l'última passa: Publica la teva proposta. Aquí podem 

previsualitzar com es veurà la proposta, a sota podrem o bé modificar la proposta, o Publicar-la tal i 

com ha quedat. 

 

Al publicar ara la proposta, tindràs un marge de 5 minuts per corregir-ne qualsevol errada. Passats 

aquests 5 minuts la proposta ja no es podrà modificar, tot i que sempre podràs retirar-la. 

---- hp5 

* crea fins a 5 propostes com a ciutadana 

---- 

(pastilla: La creació de propostes com a administració) 

Com hem comentat, aquesta proposta apareix publicada amb el teu nom d'usuari de la plataforma. 

Segurament t'interessarà crear propostes oficials, signades com a Ajuntament. 

Clica al menú Edita, al símbol del llapis que trobaràs a la part superior esquerra de la plana. Tornaràs al 

taulell d'administració del procés, directament a la secció del component de Propostes. 

Veuràs un llistat de les propostes creades per la ciutadania. Per crear propostes com a administració has 

de clicar al botó Nova proposta que trobaràs a la part superior d'aquest llistat. 

El formulari per crear propostes com administració és més senzill, no caldrà seguir totes les passes que 

acabem de revisar. Només cal complementar la informació de la proposta i crear-la. 

Les propostes creades des del taulell apareixeran amb la signatura de Proposta oficial. Fixa't però en la 
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casella Aquesta proposta prové d'una trobada. Si activem aquesta casella, apareix un desplegable 

amb el llistat de trobades que hem anat creant. Seleccionant una trobada podrem indicar que aquesta 

proposta s'ha originat en el marc d'una trobada amb la ciutadania, atorgant-li la autoria d'aquesta al grup 

de persones que hi han participat. 

 

Crea diverses trobades, tant com a ciutadana, com a administració  i provinents d'una trobada. En el 

següent tutorial aprendrem com realitzar una priorització de les propostes recollides. 

 

 


