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DISPOSICIONS
CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
ACORD 45/2017, de 24 de maig, pel qual s'aprova el conveni marc de col·laboració entre l'Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya.
I. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (en endavant CAC) és, de conformitat amb l'article 82 de la Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l'autoritat reguladora
independent en l'àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada, i desenvolupa les funcions que li
atribueixen la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i la Llei 22/2005, de 29 de
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. Entre les seves atribucions s'hi troba, també, la
protecció de la infància i l'adolescència davant els continguts audiovisuals, així com el foment de l'educació
mediàtica.
II. D'acord amb Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (en
endavant EAC), la Generalitat és, el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de
Catalunya, esdevenint el Govern de la Generalitat l'òrgan superior col·legiat que dirigeix l'acció política i
l'Administració de la Generalitat. Així mateix, d'acord amb l'article 131 EAC, correspon a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria d'ensenyament no universitari. Mitjançant el Decret 2/2016, de 13 de gener,
de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, s'atribueix al Departament d'Ensenyament la competència en matèria de política
educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.
III. El CAC i el Departament d'Ensenyament, manifesten la seva voluntat de subscriure un conveni marc de
col·laboració atesa la necessitat de dotar els infants i els joves de les eines necessàries perquè adoptin un
criteri propi i sàpiguen mirar de manera crítica els continguts audiovisuals, és per això, que proposen una
col·laboració conjunta per establir un Pla per introduir l'educació en la comunicació en la comunitat educativa
de Catalunya. Les accions que es duran a terme es complementaran amb la realització d'activitats
(conferències, tallers educatius, formació, etc...) dirigides tant als alumnes, com al professorat i/o a les
associacions de pares i mares.
Per tot el que s'ha exposat, i de conformitat amb el que estableixen l'article 108 i següents de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'apartat 3 de
l'article 2 de l'Estatut orgànic i de funcionament del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, aprovat per l'Acord
3/2001, de 28 de febrer, el Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha adoptat, per unanimitat, el següent

Acord:

1. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d'Ensenyament i el Consell de l'Audiovisual, que s'annexa com a part integrant d'aquest Acord.

2. Procedir a la signatura del conveni marc de col·laboració l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Consell de l'Audiovisual.

Barcelona, 24 de maig de 2017

Roger Loppacher i Crehuet
President
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Daniel Sirera Bellés
Conseller secretari

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I EL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Barcelona, 13 de juny de 2017

REUNITS
D'una part, l'Honorable Senyora Meritxell Ruiz Isern, consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
(en endavant, DEPARTAMENT), nomenada pel Decret 3/2016, de 13 de gener (DOGC 7037, de 14.1.2016), en
nom i representació del Departament d'Ensenyament, en virtut de l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
I de l'altra, el senyor Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (en
endavant, CAC), nomenat per la Resolució 659/IX, de 4 de juliol de 2012, del Ple del Parlament de Catalunya,
en nom i representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, amb CIF S 0800038 B, amb seu social a
Barcelona, carrer dels Vergós, 36-42, en virtut de les facultats que li atorga la Llei 2/2000, de 4 de maig, del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i el seu Estatut orgànic i de funcionament aprovat pel Ple del Consell el
28 de febrer de 2001.

MANIFESTEN
I. Que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya és, de conformitat amb l'article 82 de l'Estatut d'autonomia de
Catalunya, l'autoritat reguladora independent en l'àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada, i
desenvolupa les funcions que li atribueixen la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya, i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.
II. Que el Departament d'Ensenyament i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, conscients de la necessitat
de dotar els infants i els joves de les competències i els recursos necessaris perquè adoptin un criteri propi i
sàpiguen mirar, accedir, analitzar i crear continguts audiovisuals, proposen una col·laboració conjunta per
implementar un projecte d'educació en comunicació en la comunitat educativa de Catalunya que permeti
desenvolupar les iniciatives puntuals ja iniciades en aquest àmbit pels centres educatius, pel Departament
d'Ensenyament i pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

En virtut del que s'ha exposat i amb la finalitat de concretar aquesta col·laboració, ambdues parts, en l'exercici
de les seves competències respectives i en el marc del que disposa el títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, acorden subscriure aquest
conveni marc de col·laboració amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE
L'objecte d'aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre el DEPARTAMENT i el CAC per tal de
promoure l'educació en comunicació en la comunitat educativa de Catalunya i fomentar l'esperit crític de
l'alumnat davant els continguts audiovisuals.
La col·laboració esmentada es materialitzarà per mitjà de les actuacions conjuntes definides a la clàusula
segona d'aquest conveni, així com a través de la formalització, si escau, de convenis específics.
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SEGONA. ACTUACIONS DE LES PARTS
En desenvolupament de l'objecte d'aquest conveni, les parts han de dur a terme les actuacions següents:
- Col·laborar en la difusió d'eines i materials didàctics elaborats pel CAC en el marc del projecte EduCAC.
Aquesta difusió s'ha de complementar amb la realització d'activitats (conferències, tallers educatius, formació,
etc.) dirigides a l'alumnat, al professorat i/o a les associacions de pares i mares.
- Estudiar els mecanismes que permetin treballar l'educació en comunicació en els centres educatius en el nou
marc de currículum competencial.
- Reconèixer la formació relacionada amb el projecte EduCAC com a activitat de formació permanent per al
professorat.
- Estudiar els mecanismes per difondre el projecte EduCAC mitjançant els centres de recursos pedagògics i els
portals educatius del DEPARTAMENT.
- Promoure estudis conjunts entre el DEPARTAMENT i el CAC en relació amb l'educació en comunicació.
- Promoure acords amb els mitjans de comunicació audiovisual propers als centres educatius per tal que
professionals de la comunicació puguin fer arribar les seves experiències a l'alumnat. Així mateix, es
promouran acords que possibilitin visites dels alumnes als estudis dels mitjans audiovisuals.
- Col·laborar a impulsar els Premis el CAC a l'escola amb l'objectiu d'aconseguir la participació de més centres
educatius i de consolidar aquests Premis com un referent en l'àmbit de l'educació i la comunicació.
- Col·laborar a crear una nova categoria de premis adreçada als pedagogs i professionals de la comunicació,
que tindrà com a objectiu realitzar projectes col·laboratius d'educació audiovisual.
- Promoure acords amb els mitjans de comunicació audiovisual que permetin oferir un premi consistent en la
realització de pràctiques en els mitjans esmentats.
- Promoure la col·laboració amb els mitjans de comunicació per tal de produir i emetre microespais formatius
adreçats al públic infantil.
- Promoure acords de col·laboració amb els departaments o grups de recerca en educació mediàtica de les
universitats catalanes per tal d'apropar-la als professionals dels diferents nivells del sistema educatiu i afavorir
sinergies entre escoles, instituts i universitats.

TERCERA. RELACIONS ENTRE LES INSTITUCIONS SIGNANTS
Per tal de fixar les directrius per a l'execució d'aquest conveni i, si escau, fer-ne el seguiment, la vigilància i el
control, avaluar-ne els resultats i resoldre'n en primera instància els dubtes o els conflictes que puguin sorgir
en el compliment, es nomenaran dos representants de cadascuna de les institucions signants.
La relació institucional entre les parts s'ha de dur a terme a través de llurs presidències o de les persones en
qui deleguin.

QUARTA. VIGÈNCIA
Aquest conveni és vigent des de la data de la seva signatura i té una durada de dos anys. Arribat aquest
termini s'entendrà prorrogat per un altre termini de dos anys més, sempre que les parts no manifestin el
contrari per escrit amb un preavís de tres mesos sense perjudici d'altres causes de resolució.
Una vegada signat aquest conveni es publicarà al DOGC i al web del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència, tal com preveu l'apartat 3 de
l'article 110 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

CINQUENA. DESPESES ECONÒMIQUES
La col·laboració objecte d'aquest conveni no genera cap despesa ni contraprestació econòmica per a cap de les
parts.
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Les condicions específiques i/o econòmiques que puguin derivar de l'aplicació d'aquest conveni s'han d'establir,
si escau, en els convenis específics de col·laboració corresponents.

SISENA. PROTECCIÓ DE LES PERSONES MENORS D'EDAT
Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de les persones menors
d'edat, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació
parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

SETENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Ambdues parts s'obliguen a donar compliment a totes i cadascuna de les obligacions que imposi la normativa
vigent sobre protecció de dades i, en concret, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, així com el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, en relació amb les dades de caràcter personal a les quals totes dues parts
tinguin accés en virtut d'aquest conveni.
Així mateix, cal respectar el que estableix la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a
l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

VUITENA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els resultats susceptibles d'explotació comercial derivats de l'execució dels convenis específics o de l'instrument
de col·laboració que s'hagi determinat en cada cas, que se subscriguin a l'empara d'aquest conveni marc,
correspondran a ambdues entitats per igual, tot respectant els drets que corresponguessin a l'autor o autora,
en els termes i l'abast que preveu la legislació sobre propietat intel·lectual. No obstant això, cada part tindrà la
propietat o la titularitat dels drets de propietat intel·lectual dels continguts creats o aportats amb
independència de l'altra part.

NOVENA. RESOLUCIÓ
El conveni es podrà resoldre per una de les causes següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) La denúncia per incompliment d'alguna de les parts.
c) La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts, sorgides de circumstàncies
imprevistes.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Les causes generals establertes per la legislació vigent.
Així mateix, les parts podran modificar aquest conveni en qualsevol moment per mutu acord.

DESENA. LITIGIS
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni
que no puguin ser resoltes de mutu acord entre les parts mitjançant el mecanisme de seguiment a què fa
referència la clàusula tercera seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni en el lloc i la data de l'encapçalament per
duplicat i a un sol efecte.

Roger Loppacher i Crehuet
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President del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Meritxell Ruiz Isern
Consellera del Departament d'Ensenyament

(17.186.013)
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