Conveni entre l’Institut Català de les dones i la Universitat Pompeu Fabra per tal de
promoure l’interès per les enginyeries de les nenes i adolescents d’entre 6 i 17 anys al
curs 2015-16

Barcelona, 19 de maig de 2016

REUNIDES
D’una banda, la senyora Teresa Maria Pitarch i Albós, presidenta de l'lnstitut Català de les
Dones (ICD), actuant en nom i representació de l'lnstitut Català de les Dones, amb domicili
social a Barcelona, plaça Pere Coromines, 1, amb CIF Q5850014A, en virtut del en virtut del
decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del
Decret 152/2016, de 2 de febrer, de nomenament.
I de l'altra, el senyor Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF),
nomenat per Decret 168/2013, de 28 de maig, que actua en representació d'aquesta,
domiciliada a Barcelona, plaça de la Mercè, 12, i amb CIF Q5850017D, en virtut de les
competències que li atorga l'article 52 dels seus Estatuts, aprovats per Decret 209/2003, de
9 de setembre.

MANIFESTEN
1. Que I'ICD, adscrit al Departament de la Presidència, és l'organisme del Govern que
dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones i per a dones que
desenvolupa I ‘Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la Llei 11/1989,
de 10 de juliol, de creació de l'lnstitut Català de les Dones, i la normativa que la
desenvolupa, que té com una de les seves prioritats fonamentals la incorporació
transversal de la perspectiva de gènere en totes les polítiques socials, per evitar qualsevol
forma de discriminació.
2. Que la UPF és una universitat pública, que desenvolupa activitats de docència, recerca,
transferència de coneixement, tecnologia i desenvolupament científic amb el compromís
de combatre els estereotips socials que afecten l’elecció de carreres professionals de
dones i homes i, en especial, de promoure la feminització dels graus més masculinitzats.
3. Que ambdues institucions han estat col·laborant i col·laboren en diferents activitats de
recerca, formació contínua, divulgació científica i dotació de premis, entre d'altres, i que
ambdues institucions tenen la voluntat de continuar desenvolupant iniciatives de
col·laboració conjuntes.
4. Que atesa l’especificitat de la matèria i la naturalesa de les parts, aquest conveni resta
exempt de l’àmbit de la contractació pública d’acord amb l’article 4.1.c) del Reial Decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, i s’adopta la forma d’acord per ser el mitjà més eficient per
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assolir els objectius fixats, sent exigibles el mateixos requisits que estableix el Decret
Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya (TRLFP), especialment els articles 90.3.c), 94.2 i 94.5
així com l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions i
el capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
Per tot l’anterior, s’acorda formalitzar aquest conveni de col·laboració, entre ambdues parts,
amb subjecció als següents
PACTES
1. Objecte
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració entre l’ICD, i la UPF és dotar econòmicament
un programa anual dirigit a nenes i adolescents entre 6 i 17 anys que promogui llur
interès per les enginyeries i combati els estereotips socials vinculats a aquestes carreres
professionals.
Qualsevol modificació del projecte que figura en l’ANNEX I haurà de ser autoritzat per
l’ICD.

2. Actuacions
La UPF es compromet a portar a terme el programa, que es desenvoluparà durant el
curs 2015-2016 i constarà d’un taller al trimestre (veure ANNEX I)
Els tallers es celebraran a les instal·lacions de la Unitat de Coordinació Acadèmica
d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
UPF Igualtat coordinarà el programa d’activitats per garantir que la perspectiva de
gènere s’incorpora en totes les activitats formatives i de comunicació i farà constar el
logotip de l’ICD en el material editat, d’acord amb el Programa d’Identificació Visual de la
Generalitat i a fer constar en lloc visible i preferencial la inscripció “En col·laboració amb
l’Institut Català de les Dones”
L'ICD es compromet a fer l’aportació econòmica que es detalla en els pactes següents.
3. Finançament
Per tal d'assolir les actuacions i compromisos establerts en el pacte 2 d’aquest conveni,
L'ICD farà una aportació econòmica de 3.000 € amb càrrec a la partida
601OD/449000100/3220/0000 del pressupost de 2016 en forma de subvenció directa,
emparada en el capítol IX del text refós de la llei de finances públiques de Catalunya
(LFP), aprovat pel decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions (LGS).
L’import de la subvenció no pot superar, aïlladament o en concurrència amb subvencions
d’altres entitats públiques o privades, el cost de l’activitat a desenvolupar.
Aquest import es distribuirà de manera aproximada entre els tallers, ja que alguna
despesa realitzada per a un taller pot ser reutilitzada en altres. La despesa inclourà la
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compra de materials per a la realització dels tallers, tant per la part de la comunicació
com d’execució, així com les despeses específiques del personal involucrat (ANNEX II).
L'ICD tramitarà el pagament esmentat un cop signat aquest conveni i prèvia presentació
de les factures justificatives per part de la UPF que tindrà l'obligació de procedir al
reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 LGC i també el
compromís de sotmetre's a comprovació i control per part dels òrgans competents.
4. Seguiment i control
L'ICD tramitarà el pagament un cop s'hagi signat el conveni i s'hagin presentat els
documents justificatius corresponents.
La UPF tindrà l'obligació de facilitar a l’ICD el seguiment de les actuacions i de procedir al
reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a l'article 37 LGS i també la de
sotmetre's, tal com indica l'article 95.c) LFP, a la comprovació i control per part de:
- l'entitat concedent
- la intervenció de la Generalitat de Catalunya
- el Síndic de Greuges
- d'altres òrgans competents
L’ICD podrà reajustar l’import de la subvenció en cas que la UB justifiqui un import inferior.
5. Vigència
Aquest conveni tindrà vigència durant l’any 2016, fins al 31 de desembre de 2016.
6. Resolució anticipada
Les causes de resolució anticipada d’aquest conveni són:
– El mutu acord de les parts.
– La voluntat de qualsevol de les parts, manifestada amb un preavís de dos mesos.
– L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes per una de les parts
signants del conveni.
– La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
– Qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
7. Naturalesa del conveni
El present conveni té el caràcter de conveni de col·laboració d’acord amb el que disposa
el capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
8. Jurisdicció competent
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment
dels pactes seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració
mútua.
En les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni, ambdues
parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.
9. Publicitat i transparència
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En compliment del que preveu l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Departament
de la Presidència procedirà a la publicació d’aquest conveni en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i el trametrà al Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat per tal que sigui publicat a la seva web, que és accessible
des del Portal de la Transparència.
Seran d’obligat compliment les disposicions establertes a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El conveni s’haurà de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de
Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

I, perquè així consti i en prova de conformitat, les dues parts signen aquest document per
duplicat en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Per la Universitat Pompeu Fabra

Per l’Institut Català de les Dones

Jaume Casals Pons
Rector

Teresa Maria Pitarch i Albós
Presidenta de l’ICD

ANNEX I. OBJECTIUS.
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Motivació
Els estereotips i rols de gènere condicionen des de la infància les nostres eleccions, inclosos
els camins professionals. En relació al camp tecnològic, és preocupant que encara estigui
present en molts àmbits la creença que les habilitats en tecnologia, en ells, són innates i, per
contra, si elles sobresurten, són casos puntuals. Per disminuir la bretxa de gènere existent
en els estudis tecnològics i en el sector de les TIC és necessari incorporar l'aprenentatge de
la programació en igualtat des d'edats primerenques per dotar d'habilitats TIC bàsiques a les
noves generacions, alhora que cal sensibilitzar a les famílies de que el camp de l´enginyeria
és una opció de futur per a les seves filles.
Les dones dominen actualment les aules en les branques de ciències socials i jurídiques
amb el 62,9%, Humanitats amb el 62,2% i Ciències de la Salut amb un 74,1%. Són minoria,
en canvi, en altres àmbits com les Tècniques amb un 27,4% que van des de la enginyeria a
la informàtica. En l’enginyeria industrial encara tenen menys presència 13,4%. En les àrees
de ciències, matemàtiques i informàtica la proporció segons l’INE ha baixat al 33,7% del
total.
La tecnologia està cada vegada més present a les nostres vides i les dones no estan
representades ni en les organitzacions, ni als centres de recerca, ni en els consells de
direcció, on aquesta es desenvolupa.
Aquest projecte vol promoure els valors d´igualtat, de justícia social, d’empoderament
femení en el camp de les TIC, alhora que planteja un canvi de paradigma: de ser
programades a ser programadores.
Objectius •Fomentar l’empoderament entre les noies en el camp de la tecnologia.
Sensibilitzar les famílies de que la tecnologia és una opció de futur per a les seves filles
considerant que les mares, pares, escoles i comunitat com a principals factors d´influència a
l’hora d´escollir una professió.
-Impulsar un canvi de paradigma: de ser consumidores de tecnologia a ser-ne productores.
-Desactivar la creença de que el camp de la tecnologia és avorrit i només per a "frikis", la
tecnologia pot tenir aplicacions en els camps social, humanístic i artístic i ser divertida.
-Donar a conèixer a la societat en general l’origen de la desigualtat i perquè actualment les
noies no contemplen la tecnologia com una carrera de futur.
Activitats
“Hackatons” amb un objectiu d’arribar al voltant de 200 nenes i llurs famílies, amb tallers i
sessions demostradores de tecnologies com d´Impressió 3D, desenvolupament
d´aplicacions mòbils, creació de videojocs amb scratch, creació d´instruments musicals amb
makey-makey, etc. El disseny, coordinació i mentoratge del tallers de l’esdevenimentt es
bassa fonamentalment en persones voluntàries, i l’activitat es realitza de manera 100%
gratuïta per les noies i les seves famílies.
Les #GirlsHack s´inclouen dins d´una campanya de sensibilització i de transformació social
que té prevista la seva continuitat en el temps.
Es preveuen 3 Girls Hack per curs acadèmic-any:
-2 al voltant del dia de la Dona 8 de Març
-1 el dia contra contra la Violència de Gènere, 25 de novembre.
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ANNEX II. PRESSUPOST.
- Equipament i material necessari pel desenvolupament dels tallers (a reutilitzar en tallers
futurs): Compra de 13 plaques arduino amb protoboards, 5 targetes makey makey, sensors i
material electrònica divers (sensors, potenciòmetres, etc):
1.000 EUR
- Material promocional (samarretes identificadores personal):
150 EUR
- Despeses de papereria, impressions i atencions talleristes/
assistents (begudes, entrepans):
400 EUR
- Personal: cofinançament de compensació a talleristes,
preparació material de comunicació, coordinació:
1.450 EUR

TOTAL

3.000 EUR
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