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Recollida de suports 

En el següent tutorial t'explicarem com habilitar la recollida de suports sobre les propostes recollides. 

El nostre procés contava amb quatre fases: 

• la fase d'informació 

• la fase de debat 

• la fase de retorn 

• la fase de seguiment 

I nosaltres habilitarem la recollida de suports en la mateixa fase de debat. D'aquesta manera, podrem 

realitzar una priorització sobre les propostes recollides fins ara. 

 

(pastilla: Descartem propostes inviables) 

Una bona pràctica és, abans d'iniciar la recollida de suports a propostes, descartar les propostes que ja 

podem saber que son inviables, sigui per que són propostes que queden fora de la competència 

municipal, sigui per que implicaria un pressupost inassumible. 

Per fer aquesta primera tria, haurem d'anar al nostre taulell d'administració del procés, a la secció de 

Propostes. 

Veiem el llistat de les propostes introduïdes. Aquest llistat s'ordena seguint la data de publicació, però 

sempre podem reordenar-lo clicant sobre el nom de la columna segons la qual volem modificar la 

ordenació: segons l'àmbit, la categoria, o el criteri que et sigui més convenient. 

Fixa't en les diferents accions vinculades a cada una de les propostes. Per poder descartar alguna 

proposta, clica a la icona de la bafarada de còmic, ens permetrà donar Resposta a cada proposta. 

Quan donem aquesta resposta, veiem el contingut de la proposta i a continuació tres opcions: 

• Acceptada 

• Rebutjada 

• En avaluació 

En els tres casos, podem argumentar la decisió presa, escrivint un text de resposta, la nostra decisió se li 

notificarà a la autora de la proposta. 

Per continuar amb el nostre procés, ara haurem de rebutjar només les propostes descartades, no cal 

valorar encara les altres propostes. 
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(pastilla: La recollida de suports) 

A continuació, haurem de modificar la configuració del component Propostes per habilitar la recollida 

de suports. 

Tornem al taulell d'administració del nostre procés i seleccionem l'apartat Components, on veurem el 

llistat dels components que tenim habilitats. Haurem de retocar la configuració del component 

Propostes, així que selecciona l'acció Configuració d'aquest component, simbolitzada per 

l'engranatge. 

Ara ens fixarem en les opcions de configuració general que afecten a la recollida de suports. Ens hem 

de preguntar: 

• Volem limitar el nombre de suports que pot emetre cada persona? Els camps 

◦ Límit de suports per participant ens permeten definir un màxim de suports a distribuir entre 

totes les propostes, 

◦ i el camp Suports mínims per participant ens permet definir un nombre mínim de suports a 

partir del qual es comptabilitzaran 

Si deixem aquests camps a zero, no s'aplica cap restricció. 

• Volem que una proposta s'accepti automàticament al arribar un mínim de suports recollits? Si 

és així, definim el Llindar mínim. 

• Un cop s'ha arribat a aquest llindar, la proposta pot continuar recollint suports? Si ho habilitem, 

ens permetrà avaluar millor el consens que generen certes propostes. 

 

Ara haurem de repassar la configuració per fases. 

En la fase d'Informació, deixem la configuració tal i com està 

En la fase de debat, haurem de desmarcar la opció Habilitar la creació de propostes, i marcar les 

opcions Suports habilitats i Suports ocults. D'aquesta manera, permetem que la ciutadania doni 

suport a les propostes que vulguin, però no es visualitzi el nombre de suport que estant recollint cada 

una d'aquestes. 

En la fase de retorn, haurem de marcar les opcions Suports habilitats i Suports bloquejats, deixant 

desmarcada la opció Suports ocults. D'aquesta manera, es visualitzarà el recompte de suports que ha 

recollit cada proposta, però la gent no podrà continuar recollint més suports. 

La mateixa configuració haurem de reproduir en la fase de seguiment. 

Desa la configuració i torna a la pàgina pública del procés per revisar si està funcionant correctament la 

recollida de suports. 
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(pastilla: Limitar la participació) 

Fins ara, tota la participació que hem facilitat a través del Decidim és oberta a tothom que hagi creat un 

compte a la plataforma. 

La recollida de propostes, o la participació en les trobades, ja està bé obrir-la a tothom, però la recollida 

de suports és possible que ens interessi limitar-la a les persones empadronades a la ciutat. 

Per fer aquesta restricció, caldrà que ens dirigim al Taulell d'administració del nostre procés, i 

cliquem a l'apartat Components. Fixa't en la claueta que hi ha en l'àrea d'accions de cada component. 

Clicant aquí, podrem restringir la participació vinculant-la al padró municipal. 

Clica damunt d'aquesta icona i s'obrirà l'apartat on podràs limitar cada acció amb el padró. Ens 

interessa limitar només l'acte de donar suport, així que limita la participació marcant la casella del 

mètode de verificació que t'interessi fer servir. 

Envia la configuració i comprova que s'està aplicant tot revisant el seu comportament en la pàgina 

pública. 


