
 
 

ANEXO II 

DESCRICIÓN DOS RETOS  

CÓDIGO DO RETO:                                                                                 COL21/14 

Empresa/Entidade propoñente: SPICA S.L. 

Actividade económica principal da entidade (código CNAE):  11. Sistemas, estruturas e 
procesos políticos e sociais 

Título do RETO: PROPOSTA DUN SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁN E 
VOTACIÓN EN REMOTO  

Contexto y definición do problema ou necesidade:  
Spica é unha entidade líder no mercado de Implementación de sistemas de debate 
presencial e de servizos na nube para xestionar contidos multimedia. O análise da solución 
e as técnicas API Rest necesarias para a creación do servizo  a partir do software, así como 
a súa integración coas solucións presenciais están ben definidos. 

Obxectivos do RETO: 
Se propón facer un análise de tecnoloxías existentes, plantexamento estrutural e 
desenvolvemento dunha plataforma de votación hibrida, remota/presencial con acceso 
securizado. Entre as solucións propostas pódense incluír dende o desplegue automático de 
salas virtuais analizando técnicas de dockerizacion ata o acceso as mesmas dos 
participantes de modo certificado e seguro.  

Áreas de interese socioeconómico principal do reto. 
TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

Disciplina universitaria á que se dirixe o reto: ENXEÑARÍA  

Número máximo de ideas de proxectos a premiar: 1 

Destinatarios: 
- Alumnado  a realizar o seu TFG X 
- Alumnado  a realizar o seu TFM X 
- Alumnado  a realizar a súa tese doutoral X 
- Proxecto emprendedor  X 

Tipoloxía dos premios 
- Prácticas remuneradas:  

o Duración: 3/4 meses a éxito 1ª fase maqueta funcional 
o Contía (€): 800/600€ /mes 
o Lugar no que faría as prácticas o/a estudante beneficiario: SPICA (PTL 

Valladares) ou Teletraballo 
o Localidade: Vigo 

- Premios metálico: 2.500€ en 2ªFase produción 
- Outros: O alumnado seleccionado dar resposta a este reto poderá ser co-

titorizado por persoal da empresa que propón o reto ao longo do 
desenvolvemento do estudo/ traballo. 
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