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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
ORDRE PDA/131/2019, de 9 de juliol, per la qual es creen els Premis DonaTIC del Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública i se n'aproven les bases reguladores.
El 28 d'octubre de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l'Estratègia SmartCAT, que,
alineada amb l'Estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, estén el concepte de ciutat intel·ligent (smart
city) a escala de país i desplega un programa que aprofita l'ús de les tecnologies digitals i intel·ligents per tal
d'innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent,
sostenible i integradora.
Una línia prioritària del desplegament d'aquesta Estratègia és el Pla DonaTIC, que té per objectiu incrementar
la presència de les dones en el món de les TIC i potenciar totes aquelles activitats que estiguin orientades a:
―garantir el no sexisme i reduir el ciberassetjament en l'àmbit de les TIC
―promocionar l'accés de les dones a les TIC i fomentar l'emprenedoria
―promocionar les vocacions tecnològiques entre les dones
L'any 2015 es va impulsar de manera conjunta entre Tertúlia Digital Associació i l'Estratègia SmartCAT de la
Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de
Comerç de Barcelona el 12×12 Congress, com a punt de trobada de les TIC catalanes. Dins d'aquest congrés,
va destacar el premi 12×12 Dona TIC que atorga distincions a dones que, en àmbits diferents, s'han destacat
en la utilització de les TIC en el seu treball.
Des de la seva creació, fruit d'aquesta col·laboració publicoprivada, s'han convocat quatre edicions del Premi
12×12 Dona TIC, les quals han tingut una gran participació i s'han consolidat com un referent a l'hora de
reconèixer i divulgar la feina de les estudiants i professionals catalanes en l'àmbit tecnològic.
En totes les edicions la Secretaria de Polítiques Digitals ha estat la impulsora del premi, en els diferents àmbits,
juntament amb els altres agents que hi participen, i sempre ha estat lliurat per la Generalitat de Catalunya.
Per contribuir d'una manera més efectiva a aixecar el sostre de vidre existent en el sector de les TIC, pel que
fa a la presència de les dones, i a fomentar la participació i l'apoderament de les dones en la construcció de la
societat digital amb criteris d'igualtat, es vol visibilitzar i potenciar més àmpliament aquest premi al ser
convocat per una administració pública. Per això, la Secretaria de Polítiques Digitals, d'acord amb el que
estableix l'article 32 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, considera
necessari dotar aquest premi d'estructura administrativa, consolidant d'aquesta manera l'apoderament de les
dones dins del mon de les TIC com a línia prioritària i estratègica del Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública.
La present Ordre actualitza la denominació dels Premis, dota els Premis DonaTIC de regulació pròpia i es dóna
transparència a tot el procés.
D'altra banda, es vol reconèixer la gran tasca realitzada en les edicions anteriors per la resta d'agents
involucrats i reconèixer la seva col·laboració, per això es manté l'ordre de convocatòria.
El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix com a competències del Departament
de Polítiques Digitals i Administració Pública, entre d'altres, les telecomunicacions, la societat digital i la
confecció i direcció de les polítiques d'innovació del sector de les tecnologies digitals avançades.
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, en el marc de les seves competències, convoca els
Premis DonaTIC amb l'objectiu de reconèixer el paper fonamental de les dones en les noves tecnologies i donar
referents a les nenes i adolescents que es plantegen dedicar-se a les disciplines de ciència, tecnologia,
enginyeria i matemàtiques (STEM).
Per això,
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Ordeno:

Article 1
Creació
Crear els Premis DonaTIC, que reconeixen el paper fonamental de les dones en el món professional,
empresarial i acadèmic de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Establir set categories, i quatre subcategories, excloents entre si.
Les set categories són:
a) Emprenedora,
b) Professional,
c) Acadèmica/Investigadora
d) Divulgadora
e) DonaTIC Revelació
f) Estudiant TIC
f.1) subcategoria: Estudiant TIC Universitària
f.2) subcategoria: Estudiant TIC FP
g) Iniciatives Referents
g.1) subcategoria: Iniciativa Referent Empresarial
g.2) subcategoria:Iniciativa Referent d'Entitat, Centre Formatiu/Institució).

Article 2
Bases reguladores
Aprovar les bases que regeixen els Premis DonaTIC, que consten en l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3
Dotacions
Els Premis són honorífics, sense dotació econòmica. Les candidatures premiades reben el reconeixement públic
per la seva feina, activitat o projecte presentat.

Article 4
Òrgan competent per concedir els Premis
Els Premis es concedeixen per mitjà d'una resolució de la persona titular del departament competent en
matèria de polítiques digitals.
L'òrgan competent per ordenar i instruir el procediment de concessió dels Premis és la persona titular de la
Direcció General de Societat Digital.

Disposició final
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Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà que es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un
recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà que es publiqui en el DOGC, de conformitat
amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament un recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà que es publiqui
en el DOGC, segons el que disposen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de juliol de 2019

Jordi Puigneró i Ferrer
Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Annex
Bases reguladores dels Premis DonaTIC

—1 Objecte
L'objecte dels Premis DonaTIC és distingir el paper de la dona en el món professional, empresarial i acadèmic
de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i divulgar referents entre la societat per
promoure les vocacions en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (CTEM) i fomentar la presència
femenina en les carreres tecnològiques i les enginyeries.

—2 Premis
2.1 Els Premis tenen caràcter honorífic, sense dotació econòmica. Les candidatures premiades reben el
reconeixement públic per la seva feina, activitat o projecte presentat.
2.2 Els Premis es poden declarar deserts si així ho determina el jurat. Es podran concedir mencions especials si
el jurat ho considera oportú.
2.3 Els Premis s'estructuren en set categories, segons el perfil professional, i quatre subcategories, i són
excloents entre si; per tant, una mateixa candidatura només es pot presentar a una d'aquestes categories:
a) Emprenedora: dona fundadora o cofundadora d'una empresa en actiu del sector de les TIC o que ha dut a
terme innovacions en l'empresa familiar, com a intraemprenedora.
b) Professional: dona que treballa per a una empresa, organització o pel seu compte, que es dedica a l'àmbit
de les TIC i té una titulació universitària de l'àmbit de les TIC.
c) Acadèmica/Investigadora: dona que es dedica a la formació i/o recerca en l'àmbit de les TIC i té una
titulació universitària de l'àmbit de les TIC.
d) Divulgadora: dona que treballa en l'àmbit de la comunicació o que ha dut a terme activitats de divulgació
vinculades a les TIC.
e) Dona TIC Revelació: dona amb una trajectòria curta molt rellevant i un paper significatiu i destacable en
l'àmbit de les TIC.
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f) Estudiant TIC:
f.1) Estudiant TIC Universitària: noia estudiant de qualsevol titulació universitària de l'àmbit de les TIC que ha
desenvolupat un projecte i/o iniciativa destacable en l'àmbit de les TIC. Es considera estudiant la noia
matriculada en el moment de la convocatòria dels Premis i es recomana presentar una carta de referència del
centre o d'algun professor o professora.
f.2) Estudiant TIC FP: noia estudiant de qualsevol cicle formatiu de FP de l'àmbit de les TIC que ha
desenvolupat o està desenvolupant un projecte i/o iniciativa destacable en l'àmbit de les TIC. Es considera
estudiant la noia matriculada en el moment de la convocatòria dels Premis i es recomana presentar una carta
de referència del centre o d'algun professor o professora.
g) Iniciatives Referents:
g.1) Iniciativa Referent Empresarial: empresa, executiu/-iva en cap o equip que hagi desenvolupat una
iniciativa pròpia que valori el paper de la dona en l'àmbit de les TIC.
g.2) Iniciativa Referent d'Entitat, Centre Formatiu/Institució: entitat i/o centre formatiu/institució, executiu/-iva
en cap o equip que hagi desenvolupat una iniciativa pròpia que valori el paper de la dona en l'àmbit de les TIC.

—3 Persones i entitats candidates
3.1 Poden presentar la seva candidatura a aquests Premis totes les dones vinculades professionalment o
acadèmicament a l'àmbit de les TIC així com les empreses, els centres formatius o les institucions públiques o
privades que hagin desenvolupat una iniciativa pròpia que valori el paper de la dona en l'àmbit de les TIC.
3.2 Per optar a les categories Professional i Acadèmica/investigadora és necessari que les candidates tinguin
una titulació universitària de l'àmbit de les TIC. Per a la resta de categories no cal disposar d'aquesta titulació.
3.3 Poden optar a la categoria Iniciatives Referents les empreses, els centres formatius o les institucions que
hagin desenvolupat una iniciativa pròpia que valori el paper de la dona en l'àmbit de les TIC.

—4 Sol·licituds i candidatures
4.1 Les dones vinculades professionalment o acadèmicament a l'àmbit de les TIC poden presentar directament
les seves candidatures als Premis o ser proposades per qualsevol persona física o jurídica.
Quan les candidates siguin proposades s'ha de fer constar en la sol·licitud que donen el consentiment a ser
presentades als Premis.
A la categoria Iniciatives Referents poden presentar candidatura les persones jurídiques, mitjançant una
persona de l'entitat vinculada al projecte que es presenta.
4.2 La sol·licitud s'ha de presentar, mitjançant el formulari normalitzat corresponent, a l'adreça electrònica
http://tramits.gencat.cat.
4.3 A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:
―Fitxa de la candidatura (formulari que es pot descarregar en el portal de tràmits de la convocatòria en el qual
s'ha d'escollir a quina de les categories dels Premis s'opta i els motius pels quals la candidatura es considera
mereixedora de la distinció).
―Recomanable (només en cas de candidatures d'estudiants): carta de referència d'algun professor o
professora o centre d'estudis.
―Opcional: currículum professional de la candidata quan és una persona física.
4.4 El Jurat pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar les
candidatures. Es desqualificaran les que no presentin informació verídica contrastable. El Jurat no té cap
responsabilitat legal del contingut de les candidatures presentades al concurs.
4.5 La presentació de la sol·licitud i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels Premis s'ha de
realitzar exclusivament per via electrònica a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya,
http://tramits.gencat.cat, en el marc del que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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4.6 La sol·licitud s'ha de presentar pel canal telemàtic establert.
4.7 La sol·licitud telemàtica es considera presentada davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya quan
quedi constància en el registre telemàtic corresponent i quedi constància, a l'assentament d'entrada, de les
dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte,
identificació de la persona sol·licitant o representant i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.
Quan la sol·licitud presentada pel canal electrònic estigui registrada, es mostrarà a la pàgina l'acusament de
recepció amb les dades del tràmit.
4.8 Si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament del tràmit durant l'últim dia establert per
realitzar-lo, s'ha de sol·licitar un certificat al Consorci AOC que justifiqui la impossibilitat tècnica de presentar la
sol·licitud dins del termini i presentar-lo juntament amb la sol·licitud i la documentació pertinent a través dels
canals que estiguin operatius.
4.9 El termini per presentar les candidatures s'indica en la convocatòria corresponent.

—5 Procediment de concessió
5.1 Finalitzat el termini de presentació de candidatures, es convoca el Jurat, que avalua les candidatures
presentades d'acord amb els criteris de valoració establerts a l'apartat 5.6.
5.2 El Jurat, de composició paritària, és presidit per un/a representant de l'Observatori Dona, Empresa i
Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona i està format per 12 membres representants d'empreses i
institucions relacionades amb l'àmbit de l'empresa, la universitat, les administracions públiques i els mitjans de
comunicació.
5.3 El Jurat es reserva el dret de canviar de categoria a una candidatura en el cas que no s'ajusti als requisits
de la categoria a la qual s'ha presentat.
5.4 Els membres del Jurat no es poden presentar als Premis ni poden ser presentats per terceres persones.
5.5 El Jurat valora els aspectes següents:
―La trajectòria professional.
―Tenir un perfil inspirador i d'apoderament de les dones en el sector de les TIC.
―Ser una referent en el seu àmbit de treball.
5.6 Es tenen en consideració, per avaluar els perfils, els valors següents:
―La igualtat, l'equitat, el compromís, la corresponsabilitat, l'ètica, la innovació i la recerca.
―El respecte, l'honestedat, la responsabilitat, i tenir una actitud col·laboradora i inclusiva.
―Donar suport a les altres dones en el seu desenvolupament i ajudar a fer-les visibles.
―Mostrar talent i habilitat en el desenvolupament de la seva feina i posar-los al servei dels altres.
―Liderar idees que aportin valor a la seva empresa
―Tenir un impacte social per al bé comú en el desenvolupament de la seva feina.
―Contribuir a un món més equilibrat, harmoniós i just.
5.7 El Jurat està sotmès al règim aplicable als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.
5.8 Valorades les candidatures presentades, el Jurat fa una proposta de resolució de concessió dels Premis i la
tramet al titular del departament competent en matèria de polítiques digitals, que dicta la Resolució definitiva,
que es publica al DOGC i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
http://tauler.seu.cat.

—6 Lliurament
6.1 El lliurament dels Premis es realitza en el lloc que es determini a aquest efecte en cada edició i es convida
a totes les candidatures participants mitjançant una invitació oficial.
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Es farà difusió de l'acte a través de la pàgina web dels Premis DonaTIC, http://donatic.gencat.cat.
6.2 Els Premis es lliuren el segon dimarts d'octubre de cada any, coincidint amb el dia d'Ada Lovelace.

—7 Difusió
Per tal de donar la màxima visibilitat a aquests Premis, es farà difusió de l'acte d'atorgament dels Premis i de
les candidatures premiades a través de la pàgina web dels Premis DonaTIC, http://donatic.gencat.cat.

—8 Protecció de dades
D'acord amb el Reglament general de protecció de dades (Reglament UE 2016/679), les dades personals
recollides s'incorporaran al tractament “Premis DonaTIC”, responsabilitat de la Secretaria de Polítiques Digitals,
que té per finalitat gestionar i tramitar la convocatòria dels Premis DonaTIC del Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública, així com concedir-los.
Es preveu la comunicació de les dades de les persones, les empreses, els centres formatius o les institucions
públiques o privades proposades als òrgans administratius corresponents. Així mateix es preveu la comunicació
de les dades de les persones, les empreses, els centres formatius o les institucions públiques o privades
premiades a l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions amb la finalitat de donar-ne publicitat
mitjançant el DOGC i el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Correspon a les empreses, els centres formatius o les institucions públiques o privades proposants informar les
persones incloses en les seves propostes del tractament de les seves dades, amb el detall de les dades de
caràcter personal, les entitats i organismes als quals es comunicaran, els entorns on es faran publiques, així
com obtenir el consentiment de les persones afectades.
Les persones afectades poden accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al
tractament i/o sol·licitar-ne la limitació enviant la seva sol·licitud a la Secretaria de Polítiques Digitals, carrer
de Salvador Espriu, 45-51, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, o mitjançant la petició genèrica disponible en el
web http://tramits.gencat.cat. S'ha d'indicar clarament a la sol·licitud quins drets s'exerceixen.

(19.190.065)
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