BASES DEL SORTEIG PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE LA PLATAFORMA
COURSERA® EN EL MARC DEL PROGRAMA BARCELONA DIGITAL TALENT DE LA
FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION

Aquestes bases regulen el sorteig de quaranta-quatre (44) llicències que la Fundació Barcelona
Mobile World Capital Foundation (en endavant, “MWCapital”) ha contractat durant un (1) any en
el marc del programa Barcelona Digital Talent (en endavant, “BDT”).
En conseqüència, l’entitat organitzadora del sorteig és la MWCapital, amb domicili a Barcelona
(08039), Plaça Pau Vila, 1, sector 2-C, Edifici Palau de Mar y amb el CIF G-65760431.

1.- Context
MWCapital és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu impulsar la transformació
digital de la societat ajudant a millorar la vida de les persones a nivell global. Amb suport públic i
privat, MWCapital centra la seva activitat en quatre (4) àrees: l'acceleració de la innovació a través
de l'emprenedoria digital; la transformació de la indústria mitjançant la tecnologia digital; el
creixement de talent digital entre les noves generacions i els professionals; i la reflexió sobre
l'impacte de la tecnologia en la nostra societat.
MWCapital, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i d’altres
entitats privades (Cercle Tecnològic de Catalunya, Barcelona Tech City, 22@Network, PIMEC i
Foment del Treball Nacional), impulsen el programa BDT, una iniciativa per posicionar Catalunya
com a capital del talent digital. Aquesta aliança pretén reorientar professionals perquè es formin i
esdevinguin nou talent digital i captar talent internacional per donar resposta a la falta de talent
digital a Catalunya i a l’increment de negocis de base tecnològica que demanden perfils amb
competències digitals.
El programa BDT té per objectiu posicionar Barcelona com a capital de talent i per fer front a
l'actual bretxa de talent digital que hi ha a Catalunya, promou el reciclatge laboral (reskilling) en
competències digitals de les persones professionals i l'atracció nacional i internacional de noves
persones professionals al mercat.
D’acord amb el darrer informe ‘Digital Talent Overview 2021’ elaborat pel programa BDT es
constata que el sector TIC té una elevada manca de professionals. Entre els anys 2018 i 2019 la
demanda de professionals digitals ha augmentat un 80% mentre que l'oferta de professionals
disponibles només ha crescut un 23%.
En la fase d’orientació professional cap al sector tecnològic, de cara a fomentar la capacitació
digital i generar interès cap aquest sector, s’ha impulsat la contractació de quaranta-quatre (44)
llicències de la plataforma de Coursera durant un (1) any per tal de posar-les a disposició de
l’ecosistema del programa. Aquestes llicències s’oferiran amb caràcter gratuït a aquelles persones
amb un interès real a reconvertir-se professionalment al sector TIC, per tal de que puguin optar
als moocs online de la plataforma que estiguin relacionats amb l’àmbit tecnològic durant un
període limitat en el temps.

2.- Requisits i condicions per la participació
El sorteig té àmbit nacional i hi poden participar, de forma gratuïta, totes aquelles persones que
compleixin els següents dos (2) requisits:
•
•

Que en les dates dels sorteigs tinguin més de 18 anys; i
Que formin part de la comunitat BDT, estant subscrits a la newsletter del programa BDT
(https://barcelonadigitaltalent.com/ca/).

Alhora, s’informa de que les llicències s’atorgaran per sorteig i seguint un criteri de paritat del 50%
entre tots els participants, en la mesura en que hi hagi suficients participants interessats en
disposar de les llicències.

3.- Llicències i condicions d’ús
Durant un (1) any, es disposarà de quaranta-quatre (44) llicències de la plataforma Coursera que
es sortejaran amb caràcter trimestral, és a dir, es realitzarà el sorteig quatre (4) cops l’any.
Les llicències s’atorgaran per un període màxim de tres (3) mesos.
Aquestes llicències s’utilitzaran exclusivament per cursar cursos relacionats amb el sector digital.
De forma concreta, es disposarà d’un portal de la plataforma exclusivament dissenyada pel
programa BDT amb tot el catàleg de cursos disponibles.
No es permetrà sota cap concepte la cessió o venta de les llicències a altres persones que no
siguin les seleccionades en el marc de cada sorteig.
Si MWCapital detecta usos no autoritzats de les llicències per part dels participants (cursar cursos
no autoritzats, cessions de llicències, etc.) les podrà retirar en qualsevol moment si, una vegada
notificada la persona en qüestió, no cessa en l’ús no autoritzat.
Es permetrà que aquelles persones que hagin obtingut en un sorteig alguna de les llicències
puguin tornar a inscriure’s per disposar de nou d’una llicència durant els següents sorteigs.

4.- Mecànica del sorteig
Aquelles persones interessades en poder utilitzar alguna de les llicències del present sorteig per
formar-se en competències digitals ha d’omplir el formulari que habiliti el programa BDT al
respecte (https://barcelonadigitaltalent.com/ca/cursos-online-de-programacio-digital-coursera/ ).
El termini per inscriure’s en cada sorteig començarà en la data en que es comuniqui a través de
les xarxes socials que s’obre un nou període per inscriure’s al sorteig i finalitzarà el dia que
s’indiqui a la pàgina web del programa BDT.
El sorteig es realitzarà cada tres (3) mesos i es retransmetrà de manera online perquè qualsevol
persona interessada visualitzar-lo.

De forma concreta, el sorteig tindrà lloc els següents dies i hores, a través dels següents enllaços:
•

4 d’octubre de 2021, a les 10:00h: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDZjNTcwMDgtMTc2OC00YTE4LTgwYTQtMGQwNDFmZTRkMWZ
m%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e28f7919-adf0-4feb-85b5997a9b4e4907%22%2c%22Oid%22%3a%22ee8adac6-4447-4564-813966e32f80b334%22%7d

•

24 de gener de 2022, a les 10:00h: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZDYyMDc3YTYtYTE2MS00ZjBkLWIxY2EtMTJjNWQ0NWU1ZDIz%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e28f7919-adf0-4feb-85b5997a9b4e4907%22%2c%22Oid%22%3a%22ee8adac6-4447-4564-813966e32f80b334%22%7d

•

22 d’abril de 2022, a les 10:00h: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmRjNmI2NDEtMjI0Yi00MTFjLWI1YjUtNTAyN2VmODQ5YzFj%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e28f7919-adf0-4feb-85b5997a9b4e4907%22%2c%22Oid%22%3a%22ee8adac6-4447-4564-813966e32f80b334%22%7d

•

15 de juliol de 2022, a les 10:00h. https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NGQyYjVkM2EtODkyOC00OTcxLWFiMDctM2NkNDM3MDI2ZDhh
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e28f7919-adf0-4feb-85b5997a9b4e4907%22%2c%22Oid%22%3a%22ee8adac6-4447-4564-813966e32f80b334%22%7d

La mecànica de cada sorteig serà la següent:
1. S’assignarà un número a cada participant per ordre d’inscripció, essent el número 1 dels
inscrits el registre més antic.
2. Durant cada sorteig es traurà un número a través d’una plataforma online de generador
de números aleatoris i, a partir del número que surti, es comptaran, d’entrada, els
quaranta-tres números següents.
3. Si s’arriba al final del nombre d’inscrits, es tornarà a començar pel primer número. També
s’ha de tenir present el criteri de paritat del 50% (sempre que hi hagi suficients inscrits), el
que pot provocar que alguns participants tinguin un dels quaranta-tres números següents
al número aleatori del sorteig i no els toqui la llicència.
Una vegada finalitzi el sorteig, MWCapital contactarà directament amb les persones seleccionades
i els donarà les instruccions pertinents per activar les llicències corresponents per un període de
tres (3) mesos.

5.- Anul·lació o suspensió del sorteig
MWCapital es reserva el dret d'anul·lar o suspendre el sorteig, així com modificar alguna condició
en cas que per raons alienes a la seva voluntat no sigui possible complir amb el seu normal
desenvolupament segons el que disposen les presents bases, sense que per aquesta raó els
participants tinguin dret a percebre qualsevol compensació.

6.- Acceptació de les bases

La participació a aquest sorteig implica la plena acceptació i conformitat de les presents bases i
la mecànica del sorteig.

7.- Ús de dades i Protecció
Tots els participants interessats en inscriure’s als sorteigs a través del formulari corresponent
hauran d’acceptar la política de privacitat de MWCapital.
Els participants accepten informar a MWCapital de qualsevol canvi en la informació de la que es
presenti al sorteig per tal de mantenir aquesta informació actualitzada i sense errors. A més, els
participants declaren que la informació facilitada és certa i correcte.

8.- Llei aplicable i jurisdicció.
La llei aplicable a la present convocatòria serà la llei espanyola. Al inscriure’s al sorteig, els
participants accepten de forma irrevocable la jurisdicció dels Jutjats de Barcelona per qualsevol
disputa o litigi que pugui sorgir en relació a aquestes bases.

