
 

 

BASES DEL CONCURS EN LÍNIA “MALGRAT DES DE CASA” 

L’Ajuntament de Malgrat de Mar organitza el concurs en línia “Malgrat des de casa”,   
per donar a conèixer diferents aspectes del municipi de forma lúdica mentre duri l’estat 
de confinament i en dona el tret de sortida la setmana cultural de Sant Jordi. 

1. Objectiu 

L’objectiu del concurs és promoure la cultura i el coneixement de la ciutadania sobre 
diferents aspectes del municipi, així com generar una activitat en línia per fomentar la 
participació ciutadana durant el confinament.  

2. Participants 

Poden participar-hi totes les persones majors d’edat en la data d’inici del concurs que 
siguin residents o tinguin vinculació amb Malgrat de Mar.  

3. Requisits 

Cada participant ha de tenir un compte a l’aplicació Quizizz on hi consti l’usuari o 
pseudònim i un correu electrònic de contacte.  

Els participants han de formar part del grup “Concurs - Malgrat des de casa” de 
l’aplicació, accedint a través de l’enllaç que es publicarà a les xarxes socials de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. Aquest enllaç es renovarà amb una periodicitat 
mínima de 14 dies. 

4. Format 

El concurs es desenvolupa completament a través d’Internet, mitjançant l’aplicació 
Quizizz. 

“Malgrat des de casa” està format per un mínim de sis qüestionaris de preguntes 
classificades segons les temàtiques següents: 

• Temàtica general 

• Cultura local 

• Esports 

• Història 

• Medi ambient i territori 

• Entitats malgratenques 

Des de l’inici del concurs i setmanalment, es publicaran dos qüestionaris sobre 
temàtiques diferents a les xarxes socials de l’Ajuntament, així com a l’aplicació Quizizz 
o altres canals de comunicació que es considerin oportuns. Cada qüestionari tindrà 
una vigència de dues setmanes des de la seva publicació. 

Els participants tenen un intent per contestar correctament el màxim de preguntes 
possibles sobre la temàtica del qüestionari, amb un límit de 20. 

Cada pregunta té, com màxim, 45 segons de temps per donar una resposta. Es 
diferencien les preguntes segons el tipus: 



 

 

• D’opció múltiple, en què el participant ha de seleccionar l’única resposta 
correcta de les tres opcions que es presenten. 

• De resposta única, en què el participant ha d’escriure la resposta. 

5. Procediment de participació 

Per participar al concurs, cal seguir el següent procediment: 

0. Informar-se sobre les bases i les condicions del concurs 
1. Crear un compte a l’aplicació Quizizz, amb un correu electrònic de contacte 
2. Accedir al grup “Concurs – Malgrat des de casa” a través de l’enllaç de les 

xarxes socials i del web municipal 
3. Contestar els qüestionaris actius 

6. Puntuació 

Es dona un valor numèric de puntuació a cadascuna de les respostes de la persona 
participant segons els criteris de l’algoritme de l’aplicació, que té en compte: 

• L’encert en la resposta 

• El temps destinat a respondre 

En finalitzar el qüestionari, es recull la puntuació global obtinguda per la persona 
participant.  

La puntuació total es correspon a la suma de les puntuacions obtingudes en cadascun 
dels qüestionaris per separat. 

7. Termini de participació 

El concurs s’inicia a partir l’aprovació de les bases i la primera publicació a les xarxes 
de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 

El concurs acabarà, com a màxim, quan es doni per finalitzat l’estat d’alarma per fer 
front a l’expansió de coronavirus COVID-19, d’acord amb les informacions publicades 
als Butlletins Oficials de l’Estat (BOE). 

8. Guanyadors i premis 

Es consideren guanyadores del concurs les tres persones amb més puntuació total. 
Aquestes rebran un val regal valorat en 50 € per poder bescanviar en els establiments 
de l’Associació de Comerciants de Malgrat de Mar i un joc de taula “Passejant per 
Malgrat de Mar”.  

9. Jurat 

El jurat està format pel personal de la Regidoria de Cultura.  

10. Veredicte 

El resultat de les puntuacions i el veredicte del jurat es farà públic en un termini no 
superior a 20  dies des de la finalització de l’estat d’alarma.  

El jurat es posarà en contacte amb les persones guanyadores de manera prèvia a la 
publicació de les puntuacions, per sol·licitar les dades personals necessàries. 



 

 

S’anunciaran les persones guanyadores a través de la pàgina web de l’Ajuntament i de 
les xarxes socials. 

11. Altres disposicions 

El fet de participar en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.  

Qualsevol circumstància no prevista en les bases serà resolta, sempre que sigui 
possible, per la Regidoria de Cultura. 

Qualsevol incidència amb l’aplicació i/o el concurs es pot fer arribar a la Regidoria de 
Cultura a través del correu electrònic cultura@ajmalgrat.cat.  

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets 
digitals, us informem que l’Ajuntament de Malgrat de Mar com a responsable del 
tractament de les dades dels participants del concurs en línia “Malgrat des de casa”, 
tractarà les dades amb tota la confidencialitat i aplicant les mesures de seguretat que 
corresponguin.  

Les dades facilitades seran tractades legítimament en base al consentiment prestat i 
en compliment de les funcions públiques pròpies de l’entitat, per gestionar la inscripció, 
participació i comunicacions amb els participants al concurs. Les dades no seran 
cedides a tercers.  

Un cop finalitzat el concurs les seves dades seran conservades únicament per al 
compliment de les normatives aplicables i per atendre possibles reclamacions, però no 
seran utilitzades per a cap altra finalitat.  

Les persones interessades, en cas de desitjar-ho podran exercir els seus drets 
d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament davant de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.  

Així mateix recordem que en cas de considerar que els seus drets de protecció de 
dades han estat vulnerats pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades ( www.apd.cat ).  

Les persones guanyadores d'aquest concurs podran ser fotografiades en l'acte de 
lliurament de premi. Els noms i les fotografies dels guanyadors poden sortir publicats 
als mitjans de comunicació i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.  

 

 

Malgrat de Mar, 17 d’abril de 2020 
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