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1. General
1.1 Idiomes
S’han afegit els següents idiomes a Decidim: coreà, vietnamita i xinès.
2. Participació
2.1 Comentaris
Les usuàries reben una notificació quan un comentari seu és votat positivament o negativament.
2.2 Notificacions vinculades a Iniciatives
Ara es rep una notificació quan:
● Una usuària vol formar part del comitè de promoció d’una iniciativa que has presentat
● Quan t’accepten o et rebutgen a formar part del comitè de promoció si has sol·licitat
formar-ne part
3. Administració
3.1 Verificació
3.1.1 Vista de les verificacions pendents amb DNI
Fins ara, les verificacions pendents en la modalitat de presentar una còpia d’un document
d’identitat, es visualitzaven en forma de fila. En aquesta versió s’ha inclós l’opció de que es vegin
en forma de columna, el que facilita la seva gestió.

2

Imatge 1. Nova vista de les verificacions pendents en el mode “Document d’identitat”

3.1.2 Millora del missatge d’error en la verificació per codi postal /àmbit
Quan un usuari intenta verificar la seva identitat amb el codi postal i àmbit i no és correcte, el
missatge d’error especifica el per què de l’error.

Imatge 2. Nou missatge d’error en la verificació

3.2 Moderació
El sistema de moderació ha tingut moltes millores en la versió 0.24.
3.2.1 Un únic panell de moderació
Enlloc d’haver-hi un panell de moderació dins de cada procés, assemblea, etc., s’ha habilitat un
sol panell de moderació al qual s’hi accedeix des del menú lateral esquerra del Tauler
d’Administració.
Totes les persones administradores, moderadores i administradores de procés hi tenen accés però
només poden veure el contingut al qual tenen accés.
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Imatge 3. Nou panell general de moderació.

3.2.2 Millorar el panell de moderacions
S’ha afegit nova informació en el panell de moderacions així com també opcions de filtratge i
d’ordenació del contingut per facilitar la gestió dels reports: Id, Tipus (origen), quantitat de
vegades que ha estat denunciat, URL per accedir al contingut, tipus de denúncia, quan es va
denunciar, i varis botons d’acció:
● Expandir, per a més detalls.
● Desfer denúncia
● Amagar (per eliminar el contingut denunciat)

Imatge 4. Nou panell de control de les moderacions
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3.2.3 Notificar contingut propi reportat
Quan una usuària denuncia un contingut que has creat, reps una notificació. Es garanteix,
l’anonimat de la persona que ho ha denunciat. Així mateix, també es notifica quan el contingut és
“Amagat”, especificant en la notificació les raons per això.
3.2.4 Millora en la notificació de denúncia per a moderadores
Quan una persona moderadora o administradora rep una notificació d’un contingut denunciat, en
la mateixa notificació s’hi inclou més detalls: enllaç a l’espai participatiu, inclou la ID de la
denúncia, el botó d’acció redirigeix a la denúncia concreta (i no al panell de moderació general).
Al mateix temps, les moderadores i les administradores poden escollir des de El meu compte, si
volen rebre un correu electrònic amb les denúncies.
3.2.5 Reportar usuaris
S’ha habilitat l’opció de denunciar usuaris concrets. Apareix el mateix icona (bandera) que es
troba al cantó de comentaris o propostes al costat del nom d’usuaris.
En l’apartat Participants del tauler d’administració apareix una nova opció, “Usuàries
denunciades” que permet gestionar aquesta denúncia.
3.2.6 Poder bloquejar usuaris
Quan una usuària repetidament està dificultat el bon funcionament de la plataforma Decidim i els
seus espais de participació, les administradores ara tenen l’opció de bloquejar a aquesta usuària
des del nou panell de Usuàries denunciades. Per al bloqueig sempre s’ha de donar una justificació
i és un acte totalment transparent (queda registrat i destacat en el Tauler de Control).
Amb el mateix botó es pot desbloquejar les usuàries.

Imatge 5. Opcions de moderació d’usuàries denunciades.

3.3 Tancar sessió
Quan una usuària amb la sessió oberta està més de 30 minuts inactiva, la sessió es tanca
automàticament i ha de tornar a iniciar-la.
Apareix un missatge d’avís:
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Imatge 6. Missatge sessió caducada després de mitja hora d’inactivitat

4. Espais de participació
4.1 Assemblees
Aquesta versió permet ordenar la forma en què es visualitzen les assemblees tant en el tauler
d’administració com en el llistat d’assemblees. L’ordre afecta tant a les assemblees destacades
com a les no destacades.
Això es fa amb el nou camp Pes que apareix en la configuració de cada assemblea.

4.2 Iniciatives
4.2.1 Filtre per “Les meves iniciatives”
S’ha afegit un filtre per tal que una usuària pugui filtrar per les iniciatives que ha presentat, tant
les publicades com les que encara són un esborrany.
4.2.2 Editar iniciatives des de la pàgina pùblica
Fins ara, les per editar i gestionar les pròpies iniciatives, les usuàries havien d’accedir al tauler
d’administració. Ara, des de la pàgina pública es poden dur a terme totes aquestes accions:
● Editar i actualitzar les iniciatives
● Afegir permisos per editar i actualitzar les iniciatives
● Afegir arxius adjunts
● Gestionar el comitè
● Enviar a validació tècnica
● Imprimir el formulari de sol·licitud
El sistema per fer tot això segueix l’esquema de diferents passos que podem trobar en la presentació
de propostes:
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Imatge 7. Vista del procés d’editar i gestionar iniciatives.

4.2.3 Enviar a validació tècnica iniciatives descartades
Aquesta versió inclou l’opció de què administradores de la plataforma puguin enviar iniciatives
prèviament descartades a validació tècnica.
4.3 Processos participatius
Ja en versions anteriors es va estar treballant per millorar la vista dels Grups de Processos i en
aquesta versió s’ha anat un pas més enllà.
S’ha afegit un sistema de blocs de contingut per dissenyar la forma en què es veu la pàgina d’un Grup
de Processos. Això es troba en la nova opció “Pàgina d’inici” en el submenú lateral esquerra dins d’un
grup de processos concret.
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Imatge8 . Configuració dels blocs de contingut d’un grup de processos

També s’afegeix un botó (editable) que porta al grup de processos dins dels processos que formen
part del grup.
Així mateix, també es poden “promoure” grups de processos el que facilita l’accés al grup des de la
pàgina d’inici.
5. Components
5.1 Trobades
5.1.1 Trobades en línia
Finalment s’ha començat a implementar la funcionalitat de les Trobades online. D’aquesta
manera, quan es crea una trobada concreta dins el component, hi ha l’opció de seleccionar la
modalitat: en línia, presencial o mixta.
Així mateix, si la trobada és en línia no és obligatori afegir la direcció de la trobada i s’habilita un
camp per posar la URL d’accés.

Imatge . Selector de modalitat de trobada
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Imatge . Vista dels nous camps en la configuració d’una trobada seleccionada com “Online”.

Imatge 9. Vista de les targetes d’una trobada en línia i una trobada presencial.

Si s’escull l’opció híbrida o mixta, es faran visibles els camps de les trobades presencials i les
trobades en línia per tenir tota la informació necessària.
5.1.2 Millores en trobades creades per usuàries
En versions anteriors de Decidim es va incloure la possibilitat de què usuàries no administradores
puguin crear les seves pròpies trobades. Millorant aquesta funcionalitat, aquestes usuàries ara
poden “tancar” la trobada des de la pàgina pública. Aquesta opció, igual que la que es troba en el
tauler d’administració, permet fer un resum o breu informe sobre la trobada.
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Imatge 10. Opció de tancar una trobada des de la pàgina pública.

Així mateix, també s’afegeix un nou filtre a la pàgina pública que permet filtrar per les trobades
que una usuària ha creat (“Les meves trobades”).

Imatge 11. Nou filtre per les trobades creades per una usuària.

5.1.3 Inscripció externa a les trobades
S’habilita l’opció d’escollir un sistema d’inscripció a les trobades extern que permet afegir un
enllaç de registre. Això es fa des de la configuració de la trobada.
Així mateix, quan s’escull l’opció de la inscripció des de la mateixa plataforma Decidim,
automàticament es visualitza el botó d’inscripció.

Imatge 12. Escollir tipus d’inscripció

També s’afegeix en la configuració de la trobada un camp per indicar les places disponibles.
5.1.4 Deshabilitar el “codi” d’inscripció
Fins ara, quan una usuària s’inscrivia a una trobada, automàticament rebia un codi d’inscripció.
Ara això és opcional des de la configuració general del component Trobades.
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Imatge 13. Habilitar o deshabilitar codi d’inscripció en trobades

5.1.5 Exportar comentaris
En l’exportació de trobades ara s’hi inclouen els comentaris de la trobada.
5.1.6 Ordre de les trobades per data
En aquesta versió de Decidim les trobades s’ordenen per data d’inici de la trobada i no per data
de creació, com era fins ara. Això afecta tant a la vista de les trobades en el tauler d’administració
com en la pàgina pública del llistat de trobades.
5.2 Seguiment
A la pàgina de resultats del component en el tauler d’administració s’hi afegeixen opcions per
ordenar el contingut: filtres d’àmbit i categoria, un espai de buscador (per títol o ID del resultat), i
la possibilitat d’ordenar les columnes ascendentment i viceversa.
En el component també s’afegeix l’opció d’adjuntar arxius i imatges en els resultats.
5.3 Pressupostos
5.3.1 Filtrar per àmbit en importar propostes
El component pressupostos té l’opció d’importar propostes d’un altre component per
transformar-les en projectes. En aquest procés ara es poden escollir les propostes d’un àmbit
concret.
S’ha de tenir en compte que per tal que aquesta opció funcioni, s’ha hagut d’assignar un àmbit a
les propostes en el moment de presentar-les.
5.3.2 Nova norma per votar projectes
Aquesta versió afegeix una nova norma a l’hora de limitar o restringir les votacions de projectes.
Fins ara només es podia limitar en funció del cost, ara es pot escollir un nombre màxim de
projectes per a ser votats. Aquesta funcionalitat s’activa des de la configuració general del
component.

Imatge 14. Configuració de la nova norma per limitar les votacions dels projectes
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Imatge 15. Vista pública de la nova norma.

5.3.3 Exportar projectes i pressupostos
S’ha implementat la funcionalitat d’exportar tant projectes com tots els pressupostos en els
formats CSV, JSON i EXCEL.
5.4 Debats
Tres elements milloren el component Debat:
● S’afegeix la possibilitat d’exportar els comentaris del component Debat.
● S’afegeix l’opció de donar un àmbit a un Debat.
● Es poden crear debats sense data d’inici i data de finalització. Són “Debats Oberts”.
5.5 Propostes
5.5.1 Seleccionar geolocalització directament en el mapa
Si s’habilita la geolocalització en les propostes, hi ha una nova opció per afegir la ubicació i és
marcant-ho en el mapa directament en la fase final de presentació de la proposta (hi ha un nou botó
que permet obrir el mapa i clicar a la ubicació).
5.5.2 Editar una proposta indefinidament
S’ha afegit una opció que permet editar una proposta de manera indefinida. Es manté també l’opció
de determinar un període de temps per editar-la. Aquesta opció es troba en la configuració general
del component.
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Imatge 16. Nova opció d’edició indefinida d’una proposta

5.5.3 Millora en la previsualització d’una proposta
En el procés de presentar una proposta, la fase de previsualització era incompleta. Ara es permet
veure tot el cos de la proposta i també els arxius adjunts en la mateixa.
5.5.4 Eliminar arxius adjunts
Quan s’edita una proposta amb arxius adjunts, aquests poden ser eliminats. Fins ara, només es
podien substituir per un altre arxiu. Aquesta funció només està activa per a administradores.

Imatge 17. Opció d’eliminar un arxiu adjunt.

5.5.5 Importar propostes d’un arxiu
S’ha afegit l’opció d’importar propostes a través d’una fulla de càlcul per a aquells processos
participatius on hi ha propostes que no s’han presentat a través de la plataforma Decidim.

Imatge 18. Nova opció d’importar propostes d’un arxiu
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Per a fer-ho s’ha de crear un arxiu Excel o CSV amb les següents columnes: title/ca , body/ca ;
també es poden afegir scope/id , category/id. El format ha de ser CSV, JSON o Excel (xls.)

Imatge 19. Pantalla d’importació de propostes des d’un arxiu

5.6 Enquestes

5.6.1 Data d’inici i final
S’ha inclós l’opció de determinar una data d’inici i de finalització (i també hora concreta) d’una
Enquesta o Qüestionari, el que farà que de manera automàtica l’enquesta s’activi i es desactivi.
Ara bé, es poden combinar les següents opcions:
● Si no es defineix cap data, l’enquesta estarà activa des del moment en què es publica fins que
es despubliqui.
● Si només es defineix data d’inici, des del moment d’aquesta data l’enquesta estarà
indefinidament activa.
● Si només es defineix data de finalització l’enquesta es desactivarà automàticament en
aquesta data. Ara bé, una administradora l’haurà de publicar.
Aquesta funcionalitat es troba en la configuració general del component.
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Imatge 20. Nova opció de data d’inici i de finalització d’una enquesta

5.6.2 Nou tipus de resposta: afegir arxiu
S’ha inclós un nou tipus de resposta en les enquestes o qüestionaris que permet adjuntar arxius:

Imatge 21. Nou tipus de resposta a qüestionaris / enquestes

Imatge 22. Vista pública del nou tipus de resposta
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