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Twitter, Telegram, Newsletter
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¿Nos sentimos parte de la comunidad?
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“El propósito de democracia interna y participación 
abierta”

“El treball en xarxa col·laboratiu

“El seu caràcter obert, inclusiu, l'afany de millora”
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¿Cómo garantizamos la asistencia a las SOM?
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“El horario no beneficia la participación de ciudadanxs”

“Quan la disponibilitat de temps és molt limitada, costa 
fer el seguiment”

“Falta de participación en remoto”
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Valoraciones sobre las SOM
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Valoraciones de los LABs
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Valoraciones de las JAM18



decidim.org



decidim.org



decidim.org

Valoraciones procesos participativos 
meta.decidim.org
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Asociación Decidim
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Valoración de la comunicación
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“Decision taking and feature/changes approval is still 
unclear and do not follow any roadmap”

“La falta de capacidad para llegar a nuevos públicos y 
sectores de la población por el gap digital y cultural”
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Otras cuestiones
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“El buen ambiente y las herramientas que usamos”

“Debat honest i obert entre iguals”
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Osbervaciones preliminares
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● Mayoritario sentimiento de pertinencia a la comunidad
● Fundamental repensar la dinamización online de la comunidad
● Procesos participativos (meta.decidim.org). No todos los conocemos. 

Valoración positiva en menos de la mitad de la comunidad.
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● Un 20% de la comunidad no sabe si quiere ser de la asociación decidim y 
un 15% no lo quiere ser

● Comunicación. Valoración positiva en general, destacando los 
newsletters (aunque mejorables)
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● SOM: mejor cada ⅔ meses, nunca mensuales, por la mañana o por la tarde. 
Hay que repensar las secciones (las desconocemos). La dinamización es 
buena pero mejorable. Garantizar acceso remoto

● LAB: una actividad con valoración muy notable, a celebrar mejor cada ⅔ 
meses, nunca mensuales.

● JAM18: organización notable. A mejorar: sobre todo en la participación de 
la comunidad. Y también en las ponencias y temas. La duración no estuvo 
mal pero se nos hizo corta. La comunicación cubre espectativas pero 
mejorable.
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Cuando apostamos por la 
creación de una 
infraestructura abierta, 
estamos creando un bien 
común que debe ser 
gobernado 
democráticamente. 
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Decidim com a comunitat

Inici de la comunitat: JAM, novembre 2016

● Portal Metadecidim

● Trobades: SOM, LAB, JAM

● Procés de Governança

Creació Associació Decidim: febrer 2019
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Metadecidim
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SOM: Sessions 
Operatives 
Metadecidim

                                      decidim.org
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Data Tema Participants

SOM I (5/4/2017) Organització de la comunitat 42

SOM II (3/5/2017) Escollim i validem millores col.lectivament 30

SOM III (21/6/2017) SOM Reboot - Funcions dels eixos 35

SOM IV (18/7/2017) Preparació de les JAM (1ra part) 30

SOM V (7/9/2017) Preparació de les JAM (2a part) 30

SOM VI (5/10/2017) Preparació de les JAM (3a part) 20

SOM VII (30/11/2017) Comunicació a la comunitat 30

SOM VIII (1/2/2018) 1er aniversari Decidim 43

SOM IX (1/3/2018) Missions per eixos 2018 17

SOM X (5/4/2018) Treball per eixos 19

SOM XI (17/5/2018)lid Creació Demo Decidim 12

SOM XII (14/6/2018) Nova proposta organizativa 12

SOM XIII (12/7/2018) Governança de la comunitat 15

SOM XIV (13/9/2018) Preparació de les JAM 27

SOM XV (25/10/2018) Models organitzatius de governança 10

SOM XVI (29/11/2018) JAM Governança democràtica per una comunitat oberta 33

SOM XVII (16/02/2019)
SOM XVIII (09/05/2019)

   Assemblea fundacional Associació Decidim    
   Decidim.feedback   

28

Total  433
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Seminaris 
Lab Metadecidim

                                     decidim.org
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Procés de governança
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10ª Sesión Operativa Metadecidim (SOM)

Como plataforma de participación ciudadana 
construida colaborativamente, creemos que la 
decisión del tipo de estructura jurídica debe tomarse 
de forma colectiva mediante un proceso participativo 
abierto y democrático utilizando el propio Decidim.

7
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Fases

Fase 2: 
Propostes i 

suports

Fase 3: 
Retorn i 

Esmenes 
Estatuts

Proposta de Reglament 
Intern

Legal, Codi, Comunitat
Octubre 2017 -Setembre 2018

Fase 4:
 Publicació 

resultats 
Estatuts i Proposta de 
Reglament Intern 
Preliminar

Fase 1: 
Diagnosi

Estudi models de 
governança

Fase 5: 
Constitució 
Associació

Assemblea aprovació 
Estatuts i elecció Junta

Procés governança

Octubre 2018 -Desembre 
2018

Gener 2019

1 Febrer  2019

16 febrer  2019
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plan financiero

estructura de 
gestión

organización 
interna

relación con el 
Ajuntament BCN

cesión de código y 
marca

forma jurídica
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Febrer-Maig 2019: Tràmits realitzats

Registre d’estatuts i acta fundacional, NIF, canvi de nom

Redacció Conveni Associació, Ajuntament i Localret: aprovació a Comissió de Govern Ajuntament 

9-5-2019

Juny-setembre:  Procés de debat del Reglament Intern, Codi Ètic i procediment per la Certificació empreses

Novembre-gener 2020: Posada en marxa de tots els òrgans de l’associació: 

Consell Assessor, Consell de Ciutats, Comitè de Producte, Comitè Tecnològic….. 

Octubre 2019: Aprovació Reglament, Codi Ètic i certificació empreses. Cens membres associació

Febrer 2020: Eleccions al Comitè de Coordinació + Eleccions Comitè de garanties Democràtiques
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Acord Marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, el Consorci Localret i l’Associació de Software 
Lliure Decidim per la gestió, promoció, desenvolupament i 
extensió de la plataforma Decidim



decidim.orgConceptualització 

● Que l’Associació de Software Lliure Decidim és la comunitat organitzada del projecte Decidim, formada per les entitats i 

persones interessades en el desenvolupament, creixement i millora de la infraestructura democràtica de participació 

digital Decidim, i que venen col·laborant amb el projecte des del seu inici (Febrer 2016), realitzant  activitats de suport a 

totes les organitzacions usuàries de la mateixa, tant administracions com entitats sense ànim de lucre.

● Que les tres parts es reconeixen mútuament en la voluntat de construir i millorar infraestructures tecnològiques de codi 

lliure (....), i que entenen aquestes infraestructures com un bé comú o un patrimoni ciutadà i digital de naturalesa 

públic-comunitària que cal gestionar i preservar de forma compartida entre institucions i agents socials i, per tant, arribar 

de forma consensuada als pactes establerts en el present Conveni Marc. En aquest sentit qualsevol administració pública, 

organització o agent social podrà sol·licitar-ne l’adhesió.

● És objecte del present acord establir, de forma conjunta entre l’Ajuntament, Localret i l’Associació de Software Lliure 

Decidim, les bases per articular la gestió, promoció, desenvolupament i extensió de la plataforma Decidim.



decidim.orgCompromisos Ajuntament

● Facilitar espais físics a l’Associació de Software Lliure Decidim  

● Cedir la gestió de les infraestructures digitals del projecte Decidim existents, a l’Associació de 

Software Lliure Decidim, com ara la web del projecte Decidim, el portal de la comunitat, els repositoris 

del programari, la plataforma de traduccions, i qualsevol altra infraestructura digital relacionada amb el 

domini decidim.org, amb la finalitat de millorar el projecte,  i garantir i assegurar la seva continuïtat.

● Col·laborar amb l’Associació de Software Lliure Decidim en el desenvolupament general del projecte, en 

la coordinació en el disseny d’especificacions funcionals de cara a la contractació de millores i en la 

dinamització de la comunitat Decidim i de les activitats regulars de la mateixa. D’aquesta manera es 

transferirà el codi de Decidim a l’Associació. Per complir amb aquests compromisos almenys una 

persona de l’Ajuntament de Barcelona haurà de participar a l’equip de Producte de Decidim.

●  Assegurar el correcte desplegament del projecte i garantir la preservació dels seus principis 

fundacionals i el Contracte Social del projecte i la seva naturalesa democràtica (veure Annex 1).



decidim.orgCompromisos Associació

● Mantenir, gestionar i administrar els repositoris col·laboratius de programari, la seva seguretat, consistència, configuració, i 

sistemes integrats de control, traducció, revisió i disseny. Això inclou la participació activa en l’equip de Producte de Decidim 

conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i Localret, i la decisió sobre noves contribucions de programari.

●  Mantenir i actualitzar la pàgina web decidim.org en la que figuraran sempre com partners del projecte tant Localret com 

l’Ajuntament 

●  Coordinar el desenvolupament del programari de la plataforma, mantenint i millorant en el possible els estàndards de qualitat 

……. Facilitar en tot moment la participació i coordinació juntament amb Localret i l’Ajuntament de Barcelona en tots aquells 

assumptes que afectin al desplegament de la plataforma en les esmentades organitzacions o aquelles que agrupa, representa o a 

les que hi dóna servei.

●  Desenvolupar les accions o serveis específics o continuats de desenvolupament, suport, consultoria, seguiment, assessorament a 

l’Ajuntament de Barcelona i a les diferents administracions adherides en aquest conveni, i que podran anar acompanyats de 

recursos específics 

● Estendre, difondre i comunicar el projecte, acompanyar a l’Ajuntament de Barcelona i a Localret en les accions de difusió, així com 

registrar, gestionar i promocionar la marca Decidim.

● Organitzar les activitats pròpies de la comunitat Decidim i administrar la instància Metadecidim com a canal de participació 

● Gestionar altres projectes que tenen el seu origen en una iniciativa pròpia o encàrrec, relacionats amb la promoció, manteniment, 

extensió i desenvolupament de la plataforma Decidim.



decidim.orgCompromisos Localret

● Donar suport als ajuntaments sol·licitants en la implantació de la plataforma i oferir assessorament tècnic ….. 

● Coordinar la planificació de millores i nous desenvolupaments en la plataforma identificades o derivades de l’activitat de 

la resta d’ajuntaments.

●  Supervisar, oferir feedback, acompanyar en el disseny, desenvolupament i testatge d’errors de tota funcionalitat 

nova de la plataforma (en tant que pot afectar als ajuntaments i administracions públiques que fan servir Decidim). Per 

complir amb aquest compromís almenys una persona de Localret haurà de participar a l’equip de Producte de la 

comunitat Decidim.

●  Donar suport en les tasques de formació i capacitació sobre l’administració de la plataforma als tècnics municipals dels 

ajuntaments adherits al Consorci.

●  Contribuir a la millora de la documentació del projecte, i donar suport en l’elaboració de materials formatius i de difusió.

● Promoure la incorporació de les administracions locals al Consell de Ciutats i Administracions públiques de 

l’Associació de Software Lliure Decidim.
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●  Acceptar i vetllar pel compliment del Contracte Social que s’adjunta com a annex a aquest conveni,( …) 

● Vetllar pel compliment i l’ús correcte de les llicències del codi i de la documentació, així com obres derivades del projecte Decidim.

●  Garantir la continuïtat del projecte Decidim i supervisar el full de ruta de desenvolupament de la plataforma Decidim a través de la 

participació en aquells espais que acordin les parts i en forma de consells en el marc de l’Associació de Software Lliure Decidim.

●  Promoure la creació del Consell de Ciutats i Institucions, convidant a formar-ne part a totes les administracions que gestionen 

instàncies actives del Decidim, a través de la adhesió al present conveni. Aquest consell es reunirà com a mínim un cop l’any per tal 

de fer seguiment 

●  Promoure la difusió, comunicació i extensió del projecte i la plataforma Decidim.

●  Així mateix, les parts acorden que sigui l’Associació de Software Lliure Decidim l’encarregada de la gestió del domini 

decidim.org, inclosos els seus subdominis i comptes relacionades amb el mateix, així com el registre i gestió de la marca i els 

logos de Decidim. Les parts acorden que l'Associació de Software Lliure Decidim assumeix la responsabilitat de la gestió de les 

infraestructures digitals associades: repositoris existents actualment a github (github.com/decidim) o en qualsevol altre 

plataforma, gemmes de Ruby, serveis annexes (gitter, crowdin), i de qualsevol altre servei necessari pel manteniment i 

desenvolupament del projecte de programari. Els codi font dels nous desenvolupaments que es facin en el marc d’aquest 

conveni disposaran de la mateixa llicència de projecte Decidim i seran transferits a l'Associació.

 



decidim.orgAcords de totes les parts (II)

● En resum, l'Ajuntament de Barcelona, com a principal promotor del projecte i, Localret com a principal actor en la 

seva extensió i coordinació interinstitucional, reconeixen a l'Associació de Software Lliure Decidim com a legítima 

responsable de la gestió del patrimoni ciutadà i digital, resultat del projecte Decidim, sent aquest patrimoni de 

naturalesa públic-comunitària i de caràcter internacional, resultat de la col·laboració entre múltiples institucions, 

agents i organitzacions socials i ciutadania en general, que inclou els repositoris de programari i els serveis digitals 

associats.

● S’estableix una comissió de seguiment. tindrà les funcions de seguiment i avaluació d’aquest conveni i es reunirà 

almenys una vegada a l’any. En formaran part una persona responsable del Consorci Localret, una persona designada per 

la Gerència de drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona i una persona representant 

de l’Associació de Software Lliure Decidim.

● Durada: El present acord tindrà una durada de quatre anys i s’inicia el dia de la seva signatura. Es podrà prorrogar per 

una vegada per un període màxim de quatre anys més, prèvia comunicació escrita entre les parts en el termini de dos 

mesos abans de l’expiració del termini inicial de l’acord.

 



decidim.orgConvenis derivats o basats 

● Els projectes i/o programes que es puguin derivar d’aquest conveni marc es formalitzaran en els corresponents 

annexos o convenis específics.

●  En cas de dotació econòmica dels annexes a aquest conveni, cadascuna de les entitats es subjecta al règim de 

requisits, obligacions i forma de justificació que sigui d’aplicació d’acord amb l’objecte del corresponent annex al conveni 

marc on s’hi especificarà aquest règim.

● Qualsevol modificació que alteri les obligacions establertes en aquest conveni marc s’haurà de fer amb el consentiment 

de les parts i per escrit, mitjançant el corresponent annex o addenda de modificació.


