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Administració Local

2014-12017
Ajuntament de Calafell
Regidoria de Treball

ANUNCI

Mitjançant Decret de la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones núm. 2014/5496 de data 27 d’octubre, s’ha 
acordat el que en la seva part resolutiva literalment diu:
“
1. Aprovar les bases del Concurs Calafell’APP i, simultàniament, aprovar la seva convocatòria per a l’any 2014.
2. Publicar el text íntegre de les bases i sotmetre’l a información pública mitjançant edicte en el BOP de Tarragona 

i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i llocs de costum, per període de vint dies naturals. En cas de 
presentar-se al·legacions es suspendrà el període d’inscripcions fi ns que aquestes es resolguin.

3. Publicar l’anunci de la convocatòria en el BOP de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i llocs 
de costum.

4. Aprovar la PD 1036/2014 per l’import de 2.000 euros i el seu pagament als guanyadors del concurs.
5. Donar compte al Departament d’Intervenció “

La secretària accidental, Àgueda Subirana Àlvarez.
Calafell, 29 d’octubre de 2014.

CONCURS Calafell’app

BASES REGULADORES

1. Objectiu 
El concurs Calafell’app és un concurs de creació d’aplicacions per a dispositius mòbils organitzat per la Regidoria 
de Treball de l’Ajuntament de Calafell amb l’objectiu de fomentar la innovació en l’àmbit tecnològic i comunicatiu a 
Calafell, promoure l’accés als seus ciutadans a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la promoció 
de nous talents.

2. Organització
El concurs Calafell’app està organitzat per la Regidoria de Treball de l’Ajuntament de Calafell i fi nançat pel mateix 
Ajuntament. 

3. Participants
Hi pot participar qualsevol persona física major de 16 anys. Es podrà participar individualment o en equip.

4. Temàtica
Les aplicacions han d’estar englobades i aportar alguna millora en algun dels àmbits següents: 
a. Gestió de les empreses: apps que ajudin a la millora de la gestió de les empreses del municipi o la relació entre 

elles.
b. Difusió del teixit empresarial: apps que aprofundeixin en el coneixement del teixit empresarial del municipi.
c. Promoció del municipi: apps que ajudin a atraure visites al municipi i/o facilitin l’estada dels visitants al municipi 

o apps que ajudin a atraure visites als comerços i empreses del municipi.
d. Millora social: apps d’aplicació en el camp social al municipi.
A la memòria entregada es justifi carà de forma clara a quina temàtica s’engloba l’aplicació presentada.

5. Criteris d’acceptació
L’aplicació presentada haurà de reunir les següents condicions: 
a. Ha de ser un treball original i inèdit.
b. No pot haver estat comercialitzada.
c. No pot haver guanyat premis anteriors.
d. No pot infringir els drets d’autor ni marques registrades. 
e. Ha de ser totalment funcional i acabada, desenvolupant totes les seves funcionalitats.
f. Ha d’estar disponible i ser entregada (en format .apk) per ser avaluada pel jurat.
g. L’aplicació ha de poder-se executar en dispositius mòbils (smartphones i/o tablets) com una aplicació per al 

navegador o una aplicació nadiua per a la plataforma Android 
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h. Els participants hauran de documentar el projecte amb una memòria de 20 pàgines com a màxim.
i. L’aplicació no podrà tenir continguts ni referències sexualment explícites, violentes o despectives cap a cap 

col·lectiu ètnic, racial o religiós ni de gènere o edat ni violar cap de les lleis vigents.
Els projectes que no s’ajustin a la temàtica de la convocatòria i als criteris d’acceptació seran rebutjats

6. Terminis de la convocatòria 
La convocatòria d’inscripcions i entrega de les aplicacions s’obrirà l’endemà de la publicació de les bases al BOP 
de Tarragona i fi nalitzarà el 31 de gener de 2015.
Els participants han de lliurar el formulari de sol·licitud al Servei d’Atenció al Ciutadà ( www.calafell.cat/serveis ) 
Els participants hauran d’entregar un llapis usb que contindrà:
a. la memòria en format .pdf.
b. l’aplicació per a ser provada pel jurat en format .apk.
c. opcionalment l’aplicació en altres formats.
d. memòria de 20 pàgines com a màxim.
e. opcionalment un vídeo que expliqui el funcionament de l’aplicació.

7. Premis
S’estableixen les següents dotacions econòmiques:
- Premi Calafell’app: 1.200 €
- Finalista: 500 €
- Premi local: 300 €
En la categoria de premis premi local només participaran els participants individuals residents a Calafell i els equips 
que, com a mínim, un dels seus integrants resideixi a Calafell 
El jurat podrà declarar el premi desert.
Un mateix projecte no podrà obtenir més d’un premi.

8. Jurat
El jurat estarà format per personal del Departament de Treball de l’Ajuntament de Calafell i professionals del món 
de la informàtica, el disseny i el màrqueting. 

9. Criteris de valoració.
El jurat prendrà una determinació basant-se en els següents criteris: 
a. Utilitat i millores aportades per l’app.
b. Creativitat i innovació del projecte.
c. Viabilitat de transferència del projecte al teixit empresarial local o a les administracions públiques.
d. Funcionament i usabilitat de l’aplicació.
e. Qualitat de la presentació.
f. Multiplataforma.
L’ordre i ponderació d’aquests criteris correspon al mateix jurat.

10. Presentació davant el jurat
Només les aplicacions presentades que reuneixin els criteris d’acceptació del punt 5 seran valorades pel jurat.
El jurat es reserva el dret de demanar als participants, segons el seu criteri, de fer una presentació de l’app. En 
aquest cas, les presentacions es faran el dia 19 de 2015, en l’horari que determini el jurat. Cada presentació serà 
d’un màxim de 20 minuts.

11. Veredicte
Es farà públic dia 19 de març, un cop els membres del jurat hagin deliberat, d’acord amb els treballs presentats i les 
presentacions realitzades, en cas que el jurat les hagi convocades. 

12. Lliurament de premis
El lliurament de premis es realitzarà el mateix dia 19 de març de 2015 sent obligatòria l’assistència dels premiats.

13. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 
Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades, així 
com de tota reclamació per drets d’imatge. 
Correspon als participants els drets d’autor i d’explotació de l’aplicació presentada i la presentació en aquest concurs 
no implica la cessió d’aquests drets.
INFO: www.treball.calafell.cat 977 69 90 09. Ext. 679


		2014-11-20T11:22:31+0100
	Butlletí Oficial de la Província de Tarragona




