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Convoca: 

APPS4TRANSPARENCY  

1 Briefing 

L’esdeveniment Apps4Transparency  és una sessió de 8 hores de programació de prototipus 
d’aplicacions mòbils amb l'objectiu d'aconseguir aplicacions que afavoreixin l’accés dels ciutadans a 
la informació relacionada o producte de la pràctica de la gestió de Govern municipal; 2 hores de 
presentació al jurat i un lliurament de premi a l’equip guanyador. 
 

La motivació principal del concurs APPS4TRANSPARENCY es avançar cap a un nou model de 

governança més oberta.  

 

En aquest sentit, es tracta de facilitar la transparència de l'acció municipal com a mecanisme per 
millorar (en termes d'eficiència) la qualitat de la gestió política i de serveis municipals, que 
proporciona informació d'alt valor afegit als processos d'elaboració de les polítiques públiques. 
 

 
Tecnologies 
 
No hi ha requeriments específics en l’ús de tecnologia. Es valoren la creació d’apps basades en iOS , 
Android i d’altres plataformes per a dispositius mòbils. 
 

2 Qui la convoca? 

Apps4Transparency  està convocada per l’Ajuntament de Barcelona des del Comissionat/da 
de Participació Ciutadana i Associacionisme  i organitzat per Barcelona Digital Centre 
Tecnològic.  

 

3 On i quan se celebrarà? 

L’Apps4Transparency  tindrà lloc a les instal·lacions de Barcelona Digital Centre Tecnològic a 
Barcelona (carrer Roc Boronat ,117, 08018, Barcelona) el 19 de març de 2015, de 09:00 a 20:30 
hores, aproximadament (inclou: 8 hores de marató, presentació al jurat, deliberació del jurat i 
lliurament del premi). 

 

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de canviar la ubicació i la data de la celebració per 
qüestions logístiques en benefici de l’esdeveniment. 

 

4 A qui s’adreça?  

 
Hi pot participar qualsevol persona física, major d'edat, individualment o col·lectivament. Com a 
mínim, un dels integrants ha de tenir residència fiscal en territori nacional. 

 

5 Inscripció i participació 

 
Per inscriure-s'hi cal emplenar el formulari que es troba disponible al web: www.bcn.cat/apps4bcnpro 
 

La inscripció a l’Apps4Transparency  no confirma que s'hi pugui participar. Una vegada feta la 

inscripció, Barcelona Digital la confirmarà mitjançant un correu electrònic a l’equip. 
 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Apps4BCN/menuitem.8fd7ed55775705b76f756f75a2ef8a0c/?vgnextoid=fb1f2480d4895410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=fb1f2480d4895410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
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En cap cas, excepte petició expressa del jurat, s'ha de remetre documents adjunts als organitzadors. 
 
Es poden presentar equips d’un mínim de 2 persones fins a un màxim de 4. Les persones que no 
tinguin equip per formar, podran demanar a l’organització que es posi en contacte amb altres 
participants en la mateixa situació uns dies abans del dia de la marató. 

 

6 Terminis de convocatòria 

 
La convocatòria d’inscripcions acabarà el 16 de març de 2014 a les 12:00. L’organització es reserva 
el dret de tancar les inscripcions si les places quedessin cobertes abans de la data. 

 

7 Instruccions per emplenar el formulari a través del web 

Els camps que cal omplir al formulari amb les dades dels participants o equips participants que 

presenten candidatura a l’Apps4Transparency  són els següents: 

 

 

Camp Descripció 

Nombre de persones que integren l’equip Una opció per escollir: 1, 2, 3 o 4 com a 
màxim 

Nom de l’equip o persona participant Nom de l’equip que participa en la 
candidatura (una o més persones, 4 com a 
màxim) 

Email de l’equip Email de contacte de l’equip 

Plataforma amb la qual es treballarà Una opció per escollir (Android, iOS, 
BlackBerry OS, Windows Phone 8). 

Com us heu assabentat de la convocatòria 
d’aquest concurs? 

Premsa, internet, xarxes socials, web 
bcn.cat, web bdigital.org, universitat, un 
amic, altres. 

Heu participat en altres concursos o 
iniciatives similars? 

Sí, no 

En cas afirmatiu, digueu en quins 

Quina experiència teniu com a equip i 
individualment? 

Experiència de cadascun dels participants i 
de l’equip (en cas que hagin participat en 
altres Hackathons). 

Apps publicades, disseny i projectes 
creatius 

Enllaços on trobar més informació 

Per què t’agradaria participar a 
l’Apps4Transparency? 

 

Nom participant 1 i contacte del grup Nom de la persona de contacte en 
representació de l’equip participant (aquesta 
persona ha de tenir la residència fiscal en 
territori espanyol) 

Cognoms del participant 1 Cognoms de la persona de contacte en 
representació de l’equip participant 

Adreça electrònica participant 1 i contacte 
del grup 

Adreça electrònica de la persona de 
contacte en representació de l’equip 
participant 

DNI participant 1 DNI (8 xifres i lletra)  
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Camp Descripció 

Mòbil participant 1 i de contacte del grup Número de telèfon mòbil de la persona de 
contacte de l’equip 

 

Tecnologies que coneixeu 1 Marqueu les opcions que escaiguin:  
iOS,Android, Blackberry, Windows Phone 8 

Web: HTML5, JS, CSS i frameworks 

(Phonegap, Apparat.io, etc.) 

Java / .net 

Disseny UI, Disseny UX, altres 

Nom participant 2 Nom de la persona 2 

Cognoms participant 2 Cognoms de la persona de contacte 2 

DNI participant 2 DNI (8 xifres i lletra) 

Adreça electrònica participant 2 Adreça electrònica del participant 2 

Mòbil participant 2 Número de telèfon mòbil del participant 2 

Tecnologies que coneixeu 2 Marqueu les opcions que escaiguin: 
vegeu participant 1 

Nom participant 3 Nom de la persona 3  

Cognoms participant 3 Cognoms de la persona de contacte 3 

DNI participant 3 DNI (8 xifres i lletra) 

Adreça electrònica participant 3 Adreça electrònica del participant 3 

Mòbil participant 3 Número de telèfon mòbil del participant 3 

Tecnologies que coneixeu 3 Marqueu les opcions que escaiguin: 
vegeu participant 1 

Nom participant 4 Nom de la persona 4 

Cognoms participant 4 Cognoms de la persona de contacte 4 

DNI participant 4 DNI (8 xifres i lletra) 

Adreça electrònica participant 4 Adreça electrònica del participant 4 

Mòbil participant 4 Número de telèfon mòbil del participant 4 

Tecnologies que coneixeu 4 Marqueu les opcions que escaiguin: 
vegeu participant 1 

 

 

8 Ús de les instal·lacions i infraestructures 

 
L'organització de l'esdeveniment posarà a disposició dels participants connexió Wi-Fi gratuïta, així 
com el càtering (menjar, begudes, etcètera) per a la jornada. 

Els participants accepten que les instal·lacions i infraestructures de l’Apps4Transparency  
s'utilitzaran únicament i exclusivament per a aquest esdeveniment. 

 

9 Compliment dels criteris d’acceptació de participació 
i codi ètic 

 
Els participants es comprometen a complir els requisits sobre els criteris de valoració de la competició 
i codi ètic que s'esmenten a continuació: 

 

 Només seran vàlides les aportacions de nous prototipus d’aplicacions que estiguin 
directament relacionades amb les activitats i els serveis de l’Ajuntament de Barcelona en 
matèria de l’accés dels ciutadans a la informació relacionada o producte de la pràctica de la 
gestió de Govern municipal. 
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 S’entén per prototipus d’aplicacions els desenvolupaments que no estiguin en fase comercial, 
és a dir, que no estiguin disponibles en una botiga d’aplicacions. 

 Els prototipus han d’estar dirigits a l’àrea de Barcelona. 

 Aquestes aportacions de nous prototipus d’aplicacions es faran exclusivament durant la 

celebració de l’Apps4Transparency   a les instal·lacions de Barcelona Digital (Barcelona 

Growth Centre. Carrer Roc Boronat, 117, Planta A. 08018, Barcelona) des de les 9.00 fins a 
les 17.00 hores del dijous 19 de març de 2015  (8 hores de desenvolupament).  

 Els equips rebran l'assessorament d'experts en transparència de l’Ajuntament de Barcelona, i 
BDigital. 

 Els participants han de documentar el seu projecte en una wiki i, opcionalment, poden gravar 
un vídeo d'un minut navegant per l'aplicació final, que pujaran a una eina per reproduir vídeos 
en temps real que triïn lliurement. 

 Després de l'avaluació dels projectes el jurat es reunirà i se seleccionarà el projecte 
guanyador, el qual serà anunciat el mateix dia. 

 L'aplicació no pot tenir continguts ni referències sexualment explícites o suggeridores, 
violentes o despectives envers col·lectius ètnics, racials, de gènere, religiosos, professionals 
o d'edat, profans o pornogràfics. 

 L'aplicació no pot promocionar medicaments il·legals o armes de foc (o l'ús de qualsevol dels 
anteriors), o qualsevol activitat que pugui ser insegura o perillosa, o amb missatges polítics. 

 L'aplicació no pot ser obscena o ofensiva, ni tampoc donar suport a cap forma d'odi o de 
grups que promouen l'odi, ni incloure comentaris despectius sobre l’organització o els seus 
productes o serveis, o altres persones, productes o empreses vinculats a l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 L'aplicació no pot contenir les marques o els logotips que siguin propietat d'altres o fer 
publicitat o promoure qualsevol marca o producte de qualsevol tipus. 

 L'aplicació no pot contenir materials amb drets d'autor propietat de tercers (com ara 
fotografies, escultures, pintures i altres obres d'art o imatges publicades en llocs web o a la 
televisió, pel·lícules o altres mitjans). 

 L'aplicació no pot contenir materials amb noms, imatges, fotografies o altres indicis per 
identificar qualsevol persona, viva o morta, sense el permís escrit. 

 Els participants no poden violar, en cap cas, les lleis nacionals vigents. 

 
L'organització de l'esdeveniment requerirà als participants l'acceptació explícita (vegeu annex 1) del 
manifest següent, un cop la inscripció hagi estat confirmada: 

 En participar, manifesteu i garantiu: (a) que és un treball original, (b) que no ha estat publicat 
amb finalitats comercials o llicència per al seu ús per part d’altres, (c) que no ha guanyat 
premis anteriors, (d) que no infringeix els drets d'autor, marques registrades, drets de 
privacitat, publicitat o cap altra propietat intel·lectual, els béns de propietat o altres drets de 
qualsevol persona o entitat, (e) que ha obtingut el permís de qualsevol persona perquè el seu 
nom o imatge siguin utilitzats, (f) que la publicació del treball a través de diversos mitjans de 
comunicació, la publicació a internet inclosa, no anirà en contra dels drets de tercers. 

 

10 Criteris de valoració 

 
Per optar a la valoració per part del jurat, l'aplicació ha de funcionar sobre un terminal mòbil o tauleta 

amb alguna de les plataformes que s'utilitzin en l’Apps4Transparency  (Android, iOS, Blackberry 

iOS, Windows Phone 8). 

S'entregarà el codi penjat en un repositori públic juntament amb la documentació a la wiki de 

l’Apps4Transparency . 

 

En acabar l’Apps4Transparency  cada equip haurà de presentar, durant un màxim de 3 minuts, 

l'aplicació que hagi desenvolupat davant el jurat que prèviament haurà revisat la documentació 
publicada a la wiki. De manera opcional, es podrà presentar un vídeo d’1 minut del funcionament del 
prototipus o aplicació mòbil. 

L’elecció del millor prototipus d'aplicacions es basarà en la consecució dels criteris següents: 
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 Viabilitat 

 Originalitat 

 Usabilitat 

 Impacte ciutadania-Ajuntament 

 

11 Llicenciament del codi font dels prototipus d’aplicacions presentats 

 
El llicenciament del codi font es basarà en l’LGPL (Lesser General Public License). 

Per a més informació, visiteu http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.  

12 Composició del jurat 

 
Es convocarà un jurat que analitzarà els prototipus d’aplicacions rebudes i valorarà que puguin 
participar en el concurs, perquè totes compleixin els criteris establerts, i tindrà potestat de declinar les 
que no estiguin relacionades amb l’àrea de participació i associacionisme de la ciutat de Barcelona. 

 

13 Dotació del premi 

 
L’organització de l'esdeveniment es responsabilitzarà d'informar degudament els participants dels 
punts següents: 
 

 Es lliurarà un premi per equip, encara que estigui format per diversos membres. 

 El premi es lliurarà en acabar la deliberació del jurat el mateix dia 19 de març de 2015.  

 El premi de l'esdeveniment en cap cas podrà ser objecte de canvi o compensació a petició 
dels guanyadors. 

 En cas que per qualsevol circumstància els premiats renunciessin al premi o no el poguessin 
acceptar, perdran el dret a obtenir-lo i aquest es declararà desert. 

 El premi: 
o Un premi de 2.500 € al millor prototipus d’aplicació. 

 Per rebre el premi, els guanyadors han de complir els requisits establerts en aquestes bases. 

 L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret a modificar, a la seva conveniència, la data de 
l'esdeveniment o el procediment que s'estableix aquí. 

 

14 Comunicació del guanyador 

 
Es comunicarà quin és l’equip guanyador  el 19 de març de 2015, després de la reunió del jurat (a les 
20.00 hores, aproximadament), en l’acte de lliurament de premi. 
 

15  Confidencialitat de les dades i drets d’imatge 

 
 
L'organització de l'esdeveniment es compromet a informar degudament els participants de la política 
de confidencialitat de dades i de la utilització publicitària del nom del guanyador amb l'acceptació 
d'aquesta política per part dels participants: 

 

http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html
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 Totes les dades rebudes a través del formulari d'inscripció quedaran registrades a la base de 
dades de Barcelona Digital Centre Tecnològic i seran utilitzades per a altres esdeveniments 
que organitzin l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Digital Centre Tecnològic. 

 De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, els participants conserven, en 
tot moment, la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació i anul·lació de dades, que 
poden portar a terme dirigint-se a  Barcelona Digital baixes@bdigital.org.  

Telèfon +34 935 534 540. 

 En cap cas aquestes dades es poden transmetre a tercers sense el consentiment previ del 
seu propietari. 

 Per tal de donar visibilitat a l'esdeveniment, els participants accepten que s'utilitzi la seva 
imatge en mitjans audiovisuals (fotografies, vídeos, etcètera), durant la realització de 

l’Apps4Transparency ,així com durant el lliurament del premi (això últim en cas que siguin 

guanyadors). 

 

16 Període de reclamació 

 
El període per fer qualsevol reclamació relativa a l'esdeveniment, per qui hi tingui dret, acabarà 
transcorreguts 5 dies de la data de la marató: 24 de març de 2015. 

17 Acceptació i dipòsit de les bases 

 
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les bases per part dels 
participants. 

 

Les bases d'aquest concurs estan a disposició de qualsevol persona que les vulgui consultar al web 
www.bcn.cat/apps4bcnpro 

18 Consultes 

 
Per a qualsevol consulta o suggeriment podeu posar-vos en contacte amb la coordinació de 

l’Apps4Transparency  

 

Barcelona Digital Centre Tecnològic 

Promoció, Divulgació i Formació 

events@bdigital.org  Telèfon: 93 553 45 40 

  

mailto:baixes@bdigital.org
http://w110.bcn.cat/portal/site/Apps4BCN/menuitem.8fd7ed55775705b76f756f75a2ef8a0c/?vgnextoid=fb1f2480d4895410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=fb1f2480d4895410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
mailto:events@bdigital.org
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ANNEX 1 

 
 

(L’emplenareu i signareu en acreditar-vos a l’Apps4Transparency  el 19 de març de 2015) 
  

ACCEPTACIÓ DE LES BASES DE CONVOCATÒRIA  
DE L’APPS4TRANSPARENCY  

 

Jo, ____________________________________ amb número de DNI ____________-___, com a 

inscrit/a en l’Apps4Transparency , que se celebrarà a Barcelona el 19 de març de 2015, accepto 

les condicions de participació següents: 

 Criteris de valoració de la competició i del codi ètic 

La valoració de l'aplicació que es presenti al jurat es puntuarà d'acord amb els criteris següents: 

o Viabilitat 
o Originalitat 
o Usabilitat 
o Impacte ciutadania-Ajuntament 

 

 Confidencialitat de dades i drets d'imatge, propietat intel·lectual i industrial 

La meva participació en l’Apps4Transparency  comporta la cessió de la meva imatge a través de 

diferents mitjans audiovisuals (fotografies, vídeos, etcètera), i el seu ús per part de l'organització de 
l'esdeveniment, així com la cessió en exclusiva dels drets de propietat intel·lectual i industrial que, si 
escau, fossin necessaris perquè l’Ajuntament de Barcelona i BDigital puguin divulgar els serveis i 
prototipus d’aplicacions realitzats en l'esdeveniment. 

Així mateix, les dades de la meva inscripció quedaran registrades a la base de dades de l’Ajuntament de 
Barcelona i BDigital complint amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. 

 

 Ús de les infraestructures i instal·lacions de l’Apps4Transparency  

L'ús que jo faci per la meva participació en l’Apps4Transparency de les instal·lacions i 

infraestructures es destinarà únicament i exclusivament a la realització d'aquest esdeveniment. 

 

 Garanties 

En virtut de l'acceptació d'aquestes bases, garanteixo que l'aplicació presentada al concurs: a) és un 
treball original, (b) no ha estat publicat amb finalitats comercials o llicència perquè l'utilitzin altres, (c) no 
ha guanyat premis anteriors, (d) no infringeix els drets d'autor, marques registrades, drets de privacitat, 
publicitat o cap altra propietat intel·lectual, els béns de propietat o altres drets de qualsevol tercer; (e) ha 
obtingut el permís de qualsevol persona perquè el seu nom o imatge siguin utilitzats, i (f) la publicació del 
treball a través de diversos mitjans de comunicació, la publicació a internet inclosa, no anirà en contra 
dels drets de tercers. 

 

El detall d'aquests criteris d'acceptació està publicat al web www.bcn.cat/apps4bcnpro 

 

I perquè així consti, i en prova d'acceptació dels "Criteris de valoració de la competició i del codi ètic", 
"Confidencialitat de dades i drets d'imatge" i "Ús de les infraestructures i instal·lacions de 

l’Apps4Transparency, signo el present document: 

 

Signatura: 
 
 

 

 

 

 

Barcelona, a 19 de març de 2015 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Apps4BCN/menuitem.8fd7ed55775705b76f756f75a2ef8a0c/?vgnextoid=fb1f2480d4895410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=fb1f2480d4895410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES

