
 

 
 

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA TECH-SENIOR 

Com pot ajudar la tecnologia a millorar l'autonomia i la qualitat de vida de les 

persones grans en situació de dependència? 

 

Aquestes bases regulen la participació a la convocatòria en el marc del repte "Com la 

tecnologia pot ajudar a millorar l'autonomia i la qualitat de vida de les persones grans en 

situació de dependència?" impulsat per Mobile World Capital (d'ara endavant, "MWCapital") 

i l'Ajuntament d'Hospitalet del Llobregat, a través del seu programa L'Hospitalet 6.0 (d'ara 

endavant, "LH6.0") La participació en aquesta convocatòria implica la plena acceptació i 

conformitat d’aquestes bases. 

L'entitat organitzadora de la present convocatòria és la Fundació Barcelona Mobile World 

Capital Foundation, amb domicili a Barcelona (08039), Plaça Pau Vila, 1, sector 2-C, Edifici 

Palau de Mar i amb CIF G-65760431. 

 

 

1. Introducció 

La Fundació Mobile World Capital Barcelona (d'ara endavant, “MWCapital”) és una iniciativa 

que impulsa el desenvolupament digital de la societat i ajuda a millorar la vida de les persones 

a escala global. 

Promoguda per la Vicepresidència primera del Govern d'Espanya -el Ministeri d'Afers 

Econòmics i Transformació Digital-, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, 

Fira de Barcelona i GSMA, MWCapital també compta amb el suport de Telefónica, Orange, 

Vodafone, Caixabank i Damm com a socis corporatius i membres del seu Patronat. 

MWCapital vertebra la seva activitat al voltant de quatre (4) eixos: la innovació, connectant la 

comunitat emprenedora; la tecnologia, impulsant el canvi a través d'aquesta; el talent, 

promovent la competitivitat digital; i la societat, tot reflexionant sobre l'impacte social de la 

tecnologia. L'activitat desenvolupada per MWCapital compta amb finançament públic i privat. 

 

L’Hospitalet 6.0 és una iniciativa de l’Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat amb el suport 

de la Fundació Mobile World Capital Barcelona per situar la ciutat a l’avantguarda de les 

tecnologies digitals sense deixar ningú enrere. 



 

 
 

En aquest sentit, la iniciativa parteix del reconeixement i compromís de la ciutat amb la Carta 

Catalana per als drets i responsabilitats digitals i pretén impulsar la transformació digital als 6 

districtes de la ciutat. 

Les prioritats de la iniciativa se centren en la lluita contra la bretxa digital, el foment del talent 

digital i el reciclatge professional digital, la digitalització de l’administració i la seva relació amb 

els ciutadans, i la transformació digital del teixit productiu de la ciutat. 

 

 

2. Objectiu 

L'augment de l'esperança de vida i l'envelliment de la població està provocant un canvi 

demogràfic molt important, que, segons les projeccions de l'àrea metropolitana de Barcelona, 

preveu que per al 2035, els més grans de 65 anys suposin més del 25% de la població . A més, 

en un context de canvis socials, econòmics i tecnològics accelerats, les necessitats de les 

persones en situació de dependència també estan canviant. 

Davant d'aquesta situació, les noves tecnologies tenen el potencial de desenvolupar noves 

solucions i productes adreçats a millorar la qualitat de vida de les persones grans, mitjançant 

l'optimització de la salut i el benestar, especialment en aquells casos que es troben en situació 

de dependència. 

Mitjançant aquesta convocatòria busquem identificar les propostes de solucions 

tecnològiques innovadores dirigides a millorar la qualitat de vida de persones majors de 

75 anys, amb grau de dependència reconegut i que viuen soles, amb l'objectiu d'enfortir 

la seva independència, allargar la permanència a casa seva el major temps possible, 

permetre la seva socialització de forma activa i així, potenciar la seva autonomia. 

Les solucions han de respondre de manera fàcil, intuïtiva, amb llenguatge senzill, amb 

indicacions i passos de fàcil comprensió i adaptats a les seves dificultats de moviment i agilitat 

mental. D'aquesta manera, podran tenir un impacte positiu en la vida quotidiana i produiran una 

millora de la qualitat de vida. 

Aquesta convocatòria cerca assolir aquest objectiu seleccionant fins a un màxim de deu (10) 

propostes guanyadores amb les quals s'explorarà la seva implementació a l'Hospitalet de 

Llobregat de forma concreta, per validar tant la tecnologia com el seu impacte en un context 

real. Cerquem propostes que aportin diferents perspectives i tecnologies que puguin contribuir 

a solucionar el repte descrit. 

 

 

 



 

 
 

3. Què s’ofereix per part de la convocatòria? 

Les propostes guanyadores es beneficiaran de: 

a) Preparació de la col·laboració. MWCapital assumirà la responsabilitat de reunir les 

diferents parts interessades en una col·laboració per explorar la implementació dels 

projectes. 

b) Camp de proves. S'explorarà la implementació de les solucions guanyadores al context 

real de l'Hospitalet del Llobregat. 

c) Lideratge comunicatiu. MWCapital liderarà les activitats de comunicació al llarg del 

cicle de vida del projecte, destacant-ne les grans metes i posicionant el projecte sobre 

el terreny. 

 

 

4. Dates clau 

Les presentacions es poden fer a la pàgina web de la Fundació Mobile World Capital 

https://mobileworldcapital.com/ca/convocatoria-tech-senior/ des del 24 de maig de 2022 a les 

1200h (CEST) fins al 6 de juliol 2022 a les 12.00h (CEST). Els guanyadors seran anunciats 

a mitjans de juliol de 2022. 

MWCapital es reserva el dret d'ampliar el termini de presentació de propostes. 

 

 

5. Idioma de la participació 

Les propostes es podran presentar en anglès, català o castellà. 

 

 

6. Criteris d'elegibilitat 

La participació en la convocatòria és gratuïta i oberta a qualsevol organització jurídica, sense 

cap restricció per motius de la seva mida o situació geogràfica. 

Les propostes presentades han de complir amb els dos (2) criteris següents: 

• Donar resposta al repte que proposa aquesta convocatòria. 

• Oferir resultats concrets i mesurables i estar preparats per a l'execució del projecte pilot. 

Els elements tecnològics de la solució proposada també haurien d'estar preparats per 

a l'execució del pilot (TRL> 6) 

Es consideraran nul·les aquelles propostes que es presentin amb posterioritat a la data de 

finalització del període de vigència de la convocatòria, així com les que no incloguin les 

característiques i requisits sol·licitats. 

https://mobileworldcapital.com/ca/convocatoria-tech-senior/


 

 
 

L'organització es reserva el dret a considerar nul·les les propostes que consideri que no són 

adequades per a la imatge de la marca i/o puguin vulnerar la integritat física o moral. 

 

 

7. Com participar 

 El procés de presentació de propostes consisteix en una (1) ronda d’avaluació. Només es 

consideren per a l'avaluació les propostes que compleixin els criteris d'elegibilitat descrits a 

l'apartat anterior. 

 

Els participants poden enviar les seves propostes omplint el formulari de presentació disponible 

a la pàgina web de MWCapital https://mobileworldcapital.com/ca/form-convocatoria-tech-

senior/. 

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar-nos a: digitalinclusion@mobileworldcapital.com 

Totes les propostes elegibles seran avaluades per un jurat format per membres de MWCapital 

i de l’equip de l’ajuntament de l’Hospitalet. S'escollirà un màxim de deu (10) propostes amb què 

s'explorarà la seva implementació al municipi. 

La puntuació màxima en aquesta fase serà de 100 punts, d’acord amb els criteris que s’hi 

indiquen a continuació: 

• Grau de rellevància: com de rellevant és la proposta per donar resposta a la 

problemàtica plantejada. (15 punts) 

• Beneficis: dimensió dels beneficis i millores que generaria la implementació de la 

proposta plantejada a les persones grans en situació de dependència. (15 punts) 

• Grau de disrupció i innovació: com d'innovadora i disruptiva és la proposta en relació 

amb allò que ja existeix al mercat. (5 punts) 

• TRL - (Nivell de maduresa tecnològica): com de madura és la proposta i la seva 

disposició per pilotar-la en un context real. (5 punts)  

• Viabilitat tècnica: com de viable és la implementació tècnica de la proposta. (10 punts)  

•  Viabilitat temporal: com de viable és la implementació de la proposta a nivell de 

temps. (10 punts) 

•  Viabilitat econòmica: com de viable és la implementació de la proposta a nivell 

econòmic. (10 punts) 

• Escalabilitat: possibilitat d'escalar la proposta com a part de la cartera de serveis del 

municipi. (20 punts) 

• Experiència prèvia al sector: indica el nivell d'experiència demostrable al sector de 

persones grans en situació de dependència. (10 punts) 

https://mobileworldcapital.com/ca/form-convocatoria-tech-senior/
https://mobileworldcapital.com/ca/form-convocatoria-tech-senior/
mailto:digitalinclusion@mobileworldcapital.com


 

 
 

 

8. Propietat intel·lectual i comunicació dels resultats 

En presentar-se a la convocatòria, els participants accepten concedir els drets d’ús per utilitzar 

els resultats de la proposta per a objectius no comercials d’acord amb aquestes bases. Els 

participants també accepten que MWCapital pugui utilitzar el nom de l'organització, un resum 

de la seva proposta i les fotos i biografies subministrats a qualsevol material promocional de la 

iniciativa. 

MWCapital es reserva el dret de comunicar els resultats de la convocatòria a través de 

qualsevol mitjà (internet, mitjans de comunicació, televisió, ràdio, etc.) amb coneixement previ 

dels participants. 

 

 

9. Limitació de la responsabilitat 

MWCapital es reserva el dret a rebutjar qualsevol proposta o retirar un lloc a la convocatòria si 

un participant incompleix aquestes bases o en el supòsit d'un potencial conflicte d'interès. Si 

un participant es retira o és retirat de la convocatòria durant les rondes d’avaluació, MWCapital 

podrà seleccionar un nou participant que el substitueixi, però no estarà obligat a fer-ho. 

MWCapital no serà responsable ni reemborsarà els costos derivats de la presentació dels 

materials o la informació de conformitat amb la convocatòria, incloent-hi l'avaluació, la resposta, 

el seguiment, la negociació o qualsevol altre cost generat per complir els requisits de la 

convocatòria junt amb la implementació de la proposta. 

Els participants han de tenir accés a internet, ja que només es pot accedir a la convocatòria a 

través de mitjans en línia. Els participants han de proporcionar una adreça de correu electrònic 

i un número de contacte vàlid que serà utilitzat per demanar tota aquella informació addicional 

que calgui i per comunicar els resultats. 

En presentar-se a la convocatòria, els participants garanteixen que tota la informació que  conté 

la proposta és correcta i completa, que en presentar-la, el participant no està ni estarà violant 

cap contracte o drets de terceres persones, incloent-hi patents, drets d'autor, secrets 

comercials, marques comercials, informació confidencial o drets de privadesa com les dades 

personals. 

Els resultats de l’avaluació són definitius i vinculants. MWCapital està exempta de tota 

responsabilitat, sanció, reclamació o demanda o processos civils, mercantils, penals i 

administratius, incloent-hi les indemnitzacions de qualsevol tipus o naturalesa, així com de tota 

despesa (incloent-hi expressament els honoraris d'advocats i procuradors). La decisió dels 



 

 
 

membres del jurat durant el procés d’avaluació és definitiva i MWCapital no entrarà en cap 

discussió sobre el resultat. 

10. Ús de dades i protecció 

Les dades dels participants que es facilitin al formulari de registre s'utilitzaran tal com consta a 

la Política de Privadesa de MWCapital. Els participants accepten informar MWCapital de 

qualsevol canvi en la informació de la companyia que es presenti a la convocatòria per mantenir 

aquesta informació actualitzada i sense errors. A més, els participants declaren que la 

informació facilitada és certa i correcta. En oferir els detalls de la companyia, cada participant 

accepta rebre correspondència per correu electrònic en relació amb aquesta convocatòria. 

 

 

11. Llei aplicable i jurisdicció. 

La llei aplicable a aquesta convocatòria serà la llei espanyola. En presentar una proposta, els 

participants accepten de manera irrevocable la jurisdicció dels Jutjats de Barcelona per a 

qualsevol disputa o litigi que pugui sorgir en relació amb aquestes bases. 


