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Barcelona, 3 de Juny 2013 



BARCELONA INCORPORA LA INNOVACIÓ A LA 
COMPRA PÚBLICA 



BCN|Open Challenge  
 

 Convocatòria internacional, amb acord amb CityMart, per 

convidar a PIMEs locals i internacionals a presentar les seves  

solucions innovadores  sis reptes publicats per la ciutat de 

Barcelona. 

 

Objectius perseguits: 

• Fomentar l’emprenedoria i el creixement, la innovació i la creativitat 

empresarial, així com l’accés a la compra pública per a les PIMES locals i 

internacionals amb interès d’operar a Barcelona 

• Transformar i millorar els serveis públics, millorar la qualitat de vida dels 

ciutadans i fer una ciutat més inclusiva. 

• Accelerar la innovació a l’administració, alhora que s’incrementa l’eficiència i 

la transparència en la despesa pública 

• Atraure inversió a la ciutat i posicionar Barcelona com a marca d’atracció 

d’inversió.  



BARCELONA: OBERTA AL NEGOCI, 

OBERTA  A LA INNOVACIÓ 
 

3 accions : 
 

• Crida de solucions (6 reptes) 

 

• Fons d’arrencada d’1milio € 

 

• Serveis de creixement empresarial, 

facilitats d’ubicació i referències 

4 



ELS REPTES 
  

• Minimitzar els robatoris de bicicletes a la ciutat 

• Inclusió social a través de dispositius mòbils: M-BCN Inclusion  

• Monitoratge dels fluxos de vianants a la ciutat (aplicable a fluxos en 

activitats culturals en espais oberts, fluxos turístics o comercials)  

• Incrementar el fons documental de museus i arxius a internet a través 

d’eines per a la digitalització i el crowdsourcing. 

• Sistema automàtic de detecció i alerta de paviments malmesos 

• Increment de la competitivitat del comerç de proximitat a través de la 

tecnologia 



BARCELONA BRAND 
 
A VALOR ASSET TO THE SERVICE OF ECONOMIC 
AND BUSINESS ACTIVITY 

www.bcnopenchallenge.org 

Juliol/Setembre  2013 – Febrer 2014 



GRÀCIES 

BCN|Open Challenge  
BARCELONA OBERTA ALS NEGOCIS, OBERTA A LA 

INNOVACIÓ  

 
Una bona oportunitat per innovar a la nostra ciutat i fer una ciutat 
competitiva, més inclusiva, amb millors serveis, millor qualitat de 
vida i amb una administració més transparent i eficient. 
 

SI ETS UNA EMPRESA INNOVADORA, NO ET 
PERDIS AQUESTA GRAN OPORTUNITAT! 



Per més informació... 
 
www.bcnopenchallenge.org 
 
www.bcn.cat/barcelonagrowth 
 


