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PRIMERA. - OBJECTE I FINALITAT DEL PREMI
El Premi “BCN FEM TECH PER L’EQUITAT DE GÈNERE AL SECTOR TIC” (endavant BCN FEM TECH)
s'emmarca en la mesura de govern del mateix nom, presentada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports de l’Ajuntament de Barcelona en data 20 d’abril de 2021, amb l’objectiu de combatre l’escletxa
digital de gènere a la ciutat de Barcelona, un compromís per potenciar la capacitació des de la petita
infància, afavorir l’accés laboral a les dones en el sector tech i donar visibilitat a les dones del sector de la
tecnologia de la nostre ciutat.
L'objectiu del Premi és, tal i com contempla la mesura de govern, donar visibilitat, reconeixement i suport als
projectes del sector Tech de la ciutat liderats per dones.
L’accés, la creació i producció de la tecnologia, la riquesa i els actius que això comporta estan reforçant
certes dinàmiques discriminatòries de gènere i socials, a la vegada que provocant segregacions de gènere
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BASES REGULADORES DEL PREMI BCN FEM TECH PER L’EQUITAT DE GÈNERE AL SECTOR TIC
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“(21S07310) APROVAR inicialment les Bases reguladores del " Premi Bcn Fem Tech per l'equitat de gènere
al Sector TIC de l'Ajuntament de Barcelona"; ORDENAR-NE la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes; SOTMETRE-LES a informació pública per un termini
de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya; TENIR-LES per aprovades definitivament,
sempre i quan no s'hagin formulat al·legacions durant el període d'informació pública que facin necessària la
seva modificació; APROVAR les Bases específiques i CONVOCAR, condicionat a l'aprovació definitiva de
les Bases reguladores, la "1ª Edició 2021 del Premi Bcn Fem Tech per l'equitat de gènere al Sector TIC",
d'acord amb els terminis i condicions establerts en la convocatòria per un import total de 32.000,00 euros;
AUTORITZAR la despesa total de 32.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48101/92011
del pressupost de l'any 2021. PUBLICAR les Bases específiques i la Convocatòria de la 1ª Edició 2021 del
Premi Bcn Fem Tech per l'equitat de gènere al Sector TIC" al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la
Gaseta Municipal i al Tauler d'Edictes”.
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La Comissió de Govern, en sessió celebrada el 22 de juliol de 2021, ha adoptat el següent acord:
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SEGONA. - RÈGIM JURÍDIC
A aquests premis els són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) ; el
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (RLGS); la Normativa general reguladora de subvencions (NSM) de
l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per Acord del Plenari Municipal de 17 de desembre de 2010, i tot el
que disposin en relació amb aquesta matèria les bases d'execució corresponents del pressupost de
l'Ajuntament de Barcelona.
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Els projectes han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc
d’incidència.
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Per fer-ho, els premis reconeixeran els millors projectes presentats en cadascuna de les convocatòries
d’acord amb les categories i criteris que s’hagin indicat.
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Tots aquests objectius són un marc compartit amb les dones del sector tech de la ciutat de Barcelona. Per
aquests motiu, l’Ajuntament de Barcelona amb la convocatòria del premi BcnFemTech vol posar en valor
aquells projectes de la ciutat que treballen per l’equitat de gènere en el sector de la tecnologia.
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per plataformes de treball i per rols a la indústria tecnològica que envolta l'economia de plataforma. A més a
més, segons les dades sobre l'ocupació a Barcelona, només el 26% dels llocs de treball del sector de les
tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) són ocupats per dones. És a dir, dels 77.000 llocs de
treball actuals al sector TIC, només 20.000 són ocupats per dones. Per aquestes raons Barcelona va
aprovar el passat dia 20 d’Abril del 2021 la Mesura de Govern de BcnFemTech. Aquesta mesura no només
pot suposar una oportunitat per a crear nous llocs de treball de qualitat, sinó per dibuixar un nou marc de
relació de les dones de la ciutat amb el món de la tecnologia i del futur.

L'edat mínima per ser beneficiari/a dels premis és de 18 anys al moment de presentar la sol·licitud.
S'utilitzarà com a referència l'any natural en el qual es publica la convocatòria.
Les persones jurídiques hauran d’estar legalment constituïdes.
Així mateix, poden ser beneficiàries dels premis, les agrupacions de persones físiques i/o persones
jurídiques, públiques o privades, tot i que no tinguin personalitat jurídica.
Si es tracta d’una agrupació de persones sense personalitat jurídica, per obtenir la condició de beneficiàries
dels premis, cadascuna de les integrants de l’agrupació haurà de complir els requisits que exigeixen les
bases generals i específiques.
Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat, caldrà anomenar una
persona representant de l’agrupació que serà la responsable davant de l’Ajuntament de Barcelona del
compliment del projecte i l’assignació dels recursos.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La participació a la convocatòria està oberta a qualsevol persona física o jurídica empadronada o amb seu
social o delegació a la ciutat de Barcelona o àrea metropolitana. Tot i així, les bases específiques podran
concretar la possibilitat que la convocatòria vagi dirigida a un col·lectiu en concret.
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TERCERA. - REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ

Les persones participants hauran de reunir els requisits establerts a les bases generals i específiques de la
convocatòria i de la normativa d'aplicació.
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Així mateix, s’hauran de fer constar a la sol·licitud els compromisos d’execució que assumeix cada membre
de l’ agrupació, així com la distribució de l’import del premi a cada un dels membres en cas de resultar
beneficiaris. No es podrà dissoldre l’agrupació fins que hagin transcorregut els terminis de prescripció
previstos als articles 39 i 65 de la LGS.
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Així mateix, les participants han d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals amb
l'Ajuntament, amb la resta de les administracions i amb la Seguretat Social. Així com de les justificacions de
subvencions atorgades amb anterioritat i no tenir reintegraments pendents.
Les participants atorguen el seu consentiment amb la inscripció als premis per al tractament de les dades
personals que siguin estrictament necessàries per a la gestió dels premis.

Cada persona física o jurídica pot presentar candidatures il·limitades, indicant a quina categoria dels premis
opta cada una, però cada persona només pot ser guardonada en una categoria.
CINQUENA. - NOMENAMENT, COMPOSICIÓ I ACTUACIÓ DEL JURAT
El Jurat del Premi estarà presidit pel/per la Tinent/a, Regidor/a o Comissionat/da responsable de l’àmbit
objecte d’aquest Premi.
Les bases específiques detallaran la composició de les persones membres del jurat del premi, que estarà
format per persones provinents del món acadèmic i professional, i representants de l'àmbit municipal o d’
altres administracions implicades en l'objecte del premi. El Jurat estarà composat per un mínim de 7 i un
màxim de 15 persones i com a mínim per un 50% de dones.
També en formarà part una persona de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps que farà
funcions de secretaria amb veu i sense vot.
L'actuació de les persones del Jurat es subjectarà als criteris de valoració establerts en les bases
específiques.
Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots. Si alguna de les persones membres del jurat no pot
assistir a la reunió, pot emetre el seu vot per escrit i trametre'l a la secretaria del jurat o delegar el vot en un
altre membre del jurat.
La Presidència del Jurat tindrà vot de qualitat en cas d'empat en les votacions.
Els premis poden ser declarats deserts si les propostes presentades no reuneixen els criteris mínims de
qualitat, a judici del jurat.
Els acords de la deliberació del Jurat seran secrets i no es podran donar a conèixer fins la celebració de la
cerimònia de lliurament dels premis.
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S’atorga un termini per esmenar la manca d’aportació d’algun document exigible o per completar algun dels
documents aportats de manera incompleta, tal com estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).
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Les persones participants s’hi han d'inscriure tal com s'indiqui a les bases especifiques i convocatòria, on
s’establirà el procediment d’inscripció i la documentació necessària que cal presentar per formalitzar la
inscripció.
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El lliurament dels projectes i la documentació requerida es realitzarà en el termini previst en cada
convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La inscripció al Premi BCN FEM TECH és pública i gratuïta.
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QUARTA. – INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La condició de membre del Jurat és incompatible amb la presentació d’un projecte al premi BCN FEM
TECH.
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En allò no previst en aquesta convocatòria, el Jurat ajustarà la seva actuació al que disposa la normativa
legal d'aplicació.
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Els Premis seran resolts, prèvia proposta del Jurat, per la presidència del Jurat.
SISENA.- PREMIS

VUITENA. - OBLIGACIONS DE LES BENEFICIÀRIES
Els premis han de ser acceptats per les persones beneficiàries amb la finalitat de complir les condicions
fixades en aquestes bases.
Les persones premiades es comprometen a fer públic en els seus canals d’informació que han estat
guardonades amb els premis BCN FEM TECH, d'acord amb la normativa d'imatge corporativa de
l'Ajuntament de Barcelona.
S'estableix un termini màxim de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació dels premis, perquè
totes les persones premiades lliurin a l’organització la documentació requerida a fi de poder cobrar els
premis atorgats. En cas que no es rebi aquesta documentació en el termini establert, quedarà sense efecte
el pagament de l'import del premi.
En cas de no acreditar el compliment dels requisits establerts, s'atorgarà el premi al projecte classificat a
continuació del proposat, que haurà de justificar el compliment dels esmentats requisits i condicions generals
i així successivament.
Amb la presentació de la candidatura, les participants accepten aquestes bases reguladores així com les
bases que regeixin la convocatòria. Així mateix, les participants accepten que l'Ajuntament de Barcelona es
reservi el dret de donar a conèixer els projectes presentats mitjançant qualsevol format.
NOVENA.- COMPATIBILITAT DELS PREMIS
Els premis són compatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció concedida per altres administracions, ens
públics o privats. També són compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
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A efectes de cobrament dels premis, es pren com a referència les persones o entitats titulars del mateix. En
cas d’agrupació de persones físiques o jurídiques sense personalitat, es realitzarà la distribució de l’import
del premi a cada un dels membres de la manera especificada a la sol·licitud.
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Els premis s’abonaran a través de transferència bancària en el compte indicat per les persones premiades.
L'import dels mateixos premis està subjecte a les retencions i tributacions que estableixi la legislació fiscal
vigent.
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El procediment d'atorgament dels premis és el de concurrència competitiva, mitjançant la pertinent aprovació
i publicació de la convocatòria, tal com preveu l'article 22 de la LGS.. Abans de fer pública la decisió del
jurat, caldrà comprovar que les persones premiades compleixen tots els requisits establerts a la normativa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SETENA.- PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DELS PREMIS
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A les bases especifiques es determinaran les categories dels premis.

DESENA.- DEVOLUCIÓ DE PROJECTES NO PREMIATS

ONZENA. – BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA

4

B

Els projectes presentats que no resultin premiats no seran retornats després del lliurament del premi.
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De manera complementària a aquestes bases reguladores s'aprovaran anualment unes bases específiques i
convocatòria que estableixin les diferents categories del premi i els requisits que s’estableixin per cadascuna
d’aquestes categories.

Les corresponents bases específiques i convocatòries es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona per al coneixement públic.
DOTZENA. - RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
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Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes Bases i qualsevol incidència que es produeixi durant la
convocatòria del premi, així com qualsevol aspecte no regulat en aquestes bases, ha de ser resolt per
l’Organització o, en el cas de valoració dels treballs presentats, pel jurat del premi, les decisions dels quals
són inapel·lables.
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La convocatòria de les categories en les quals s'articulen els premis.
La dotació econòmica de cadascuna de les categories.
Els terminis de presentació de candidatures i el lloc on cal presentar els projectes candidats.
Les condicions tècniques requerides.
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Periòdicament es podran aprovar altres convocatòries dels premis BCN FEM TECH que, en tot cas, hauran
de contenir:

Barcelona, 23 de juliol de 2021
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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La Tècnica superior en Dret
Laie Font Vilalta
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