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CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA
ACORD
190/2008, de 17 de desembre, pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració entre
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Centre d’Estudis d’Opinió per a
l’assessorament tècnic i la realització de les tasques de selecció, contractació,
seguiment i control del treball de camp en l’elaboració d’una enquesta sobre els
mitjans de comunicació audiovisual a Catalunya.
Expedient núm. 13/CNV/2007
I. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és un ens públic de caràcter institucional que, com a autoritat independent dotada de personalitat jurídica pròpia
i plena capacitat d’obrar, tant en l’àmbit públic com en el privat, actua amb plena
independència de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions.
II. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya està interessat en el fet que el Centre
d’Estudis d’Opinió (CEO), com a organisme autònom administratiu especialitzat
en l’elaboració, la supervisió i el control dels estudis d’opinió i les enquestes de la
Generalitat de Catalunya, assessori tècnicament i realitzi les tasques de selecció,
contractació, seguiment i control del treball de camp que més endavant s’indicaran en l’elaboració d’una enquesta sobre els mitjans de comunicació audiovisual
a Catalunya.
Les funcions del CEO són les que preveu l’article 3 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol,
del Centre d’Estudis d’Opinió, i, en concret, la d’elaborar o supervisar i controlar
estudis d’opinió i enquestes que proporcionin informació sobre les opinions dels
habitants de Catalunya pel que fa a la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica,
política i social de Catalunya així com prestar assessorament als departaments de la
Generalitat i als organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats amb
relació als criteris tècnics que cal seguir a l’hora de dissenyar i desenvolupar estudis
d’opinió de la Generalitat i, per tant, disposa de la competència i els coneixements
tècnics per assumir l’encàrrec de les tasques necessàries per realitzar l’enquesta
indicada, però atès que no forma part de la seva planificació anual, no disposa de
recursos humans i materials suficients.
III. Per tant, totes dues institucions s’han posat d’acord a subscriure un conveni
de col·laboració en relació amb l’encàrrec que fa el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya al Centre d’Estudis d’Opinió per a l’assessorament tècnic i la realització
de les tasques de selecció, contractació, seguiment i control del treball de camp
en l’elaboració d’una enquesta sobre els mitjans de comunicació audiovisual a
Catalunya.
De conformitat amb el que estableix l’article 15 de la Llei de l’Estat 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i l’apartat 3 de l’article 2 i l’apartat 2 de l’article 42 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 els següents
ACORDS:
—1 Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya i el Centre d’Estudis d’Opinió per a l’assessorament tècnic i la realització
de les tasques de selecció, contractació, seguiment i control del treball de camp
en l’elaboració d’una enquesta sobre els mitjans de comunicació audiovisual a
Catalunya, que s’adjunta a aquest Acord com a part integrant.
—2 Notificar aquest Acord al Centre d’Estudis d’Opinió.
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Barcelona, 17 de desembre de 2008
JOSEP M. CARBONELL I ABELLÓ
President
SANTIAGO RAMENTOL I MASSANA
Conseller secretari
CONVENI
de col·laboració entre el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Centre d’Estudis d’Opinió
Barcelona, 17 de desembre de 2008
Reunits
D’una part, el senyor Josep Maria Carbonell i Abelló, que intervé en qualitat de
president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (en endavant, CAC), amb seu
a Barcelona, carrer Entença, núm. 321, i en representació seva; nomenat per Acord
del Govern de la Generalitat de 13 de setembre de 2005 (publicat al DOGC núm.
4470, de 15.9.2005) i que és competent per signar aquest document en virtut de les
facultats que li són atorgades per l’Estatut orgànic i de funcionament del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, aprovat per Acord del Ple del Consell de l’Audiovisual
3/2001, de 28 de febrer (publicat al DOGC núm. 3377, de 27.4.2001).
I, de l’altra, el senyor Gabriel Colomé i Garcia, que intervé en qualitat de director
del Centre d’Estudis d’Opinió (en endavant, CEO), organisme autònom administratiu,
adscrit al Departament d’Economia i Finances, i que actua en nom i representació
d’aquest, amb seu a Barcelona, carrer Pau Claris, 138, 4a planta; nomenat pel Decret
170/2007, de 31 de juliol, i que és competent per signar aquest document d’acord amb
les funcions que li atribueix l’article 7 de la Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre
d’Estudis d’Opinió (publicada al DOGC núm. 4931, de 23.7.2007).
Manifesten
Que el CAC, ens públic institucional regulat per la Llei 2/2000, de 4 de maig, del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, està interessat en què el CEO, com a organisme autònom administratiu especialitzat en l’elaboració, la supervisió i el control
dels estudis d’opinió i de les enquestes de la Generalitat de Catalunya, assessori
tècnicament i realitzi les tasques de selecció, contractació, seguiment i control del
treball de camp que més endavant s’indicaran en l’elaboració d’una enquesta sobre
els mitjans de comunicació audiovisual a Catalunya.
Que el CEO es configura per la seva llei de creació com l’òrgan amb capacitat
d’unificar, homogeneïtzar i universalitzar els criteris tècnics que cal seguir en l’elaboració de les enquestes i els estudis d’opinió de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya i també de centralitzar-ne la supervisió i la recollida d’informació.
Les funcions del CEO són les que preveu l’article 3 de la seva llei de creació, la
Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió, i, en concret, la d’elaborar
o supervisar i controlar estudis d’opinió i enquestes que proporcionin informació
sobre les opinions dels habitants de Catalunya pel que fa a la realitat geogràfica,
econòmica, demogràfica, política i social de Catalunya, així com assessorar els
departaments de la Generalitat i els organismes i les entitats que en depenen o hi
estan vinculats amb relació als criteris tècnics que cal seguir a l’hora de dissenyar
i desenvolupar estudis d’opinió de la Generalitat i, per tant, disposa de la competència i els coneixements tècnics per assumir l’encàrrec de les tasques necessàries
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per realitzar l’enquesta indicada, però atès que no forma part de la seva planificació
anual, no disposa de prou recursos humans i materials suficients.
I posades d’acord ambdues parts per actuar conjuntament, estableixen el conveni
de col·laboració següent, pel qual es vehicula la present encomana de gestió que
preveu l’article 15 de la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú d’acord
amb les següents:
Clàusules
—1 Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que fa el Consell de l’Audiovisual
de Catalunya al Centre d’Estudis d’Opinió d’assessorar tècnicament i realitzar tasques
de selecció, contractació, seguiment i control del treball de camp en l’elaboració
d’una enquesta sobre els mitjans de comunicació audiovisual a Catalunya.
—2 Normativa reguladora
Les tasques encarregades queden incloses en l’àmbit de les funcions assignades
al CEO, regulades per la normativa següent, que li és aplicable:
Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió.
Decret 1/2005, d’11 de gener, pel qual es regula l’elaboració i la publicitat dels
estudis d’opinió de la Generalitat de Catalunya en tot allò que no s’oposi als preceptes
de la Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió.
És d’aplicació a aquest conveni el que preveuen, entre d’altres, els articles 6 i 15
de la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
—3 Obligacions d’ambdues parts
1. Són obligacions del CAC:
a) Aportar els recursos econòmics per a la contractació dels treballs de camp
i d’altres operacions d’anàlisi de les dades, en els termes que preveu la clàusula
setena.
b) Redactar un esborrany de qüestionari.
2. Són obligacions del Centre d’Estudis d’Opinió
a) Establir la metodologia.
b) Elaborar la fitxa tècnica.
c) Adaptar el qüestionari aportat pel CAC a la metodologia establerta pel CEO,
que tindrà una durada mitjana d’entre 31 i 45 minuts, aproximadament, i que haurà
de rebre el vistiplau final del CAC.
d) Contractar, mitjançant el procediment negociat entre les empreses homologades, la realització de 2.000 entrevistes domiciliàries, la gravació, la codificació,
la depuració, la imputació i l’explotació estadística dels principals resultats.
e) Seguir i controlar el treball de camp.
f) Supervisar i controlar la qualitat de la codificació.
g) Realitzar l’informe descriptiu de resultats.
h) Trametre els resultats al CAC.
—4 Propietat, publicació i difusió dels resultats
Els drets d’explotació dels drets d’autor sobre el treball de camp de l’enquesta
correspondran al Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb caràcter exclusiu,
per a l’àmbit territorial universal i per a tot el temps que transcorri fins a passar al
domini públic.
—5 Confidencialitat de les dades
El CAC i el CEO tenen l’obligació de mantenir la confidencialitat i la seguretat
de les dades de caràcter personal a les quals tinguin accés com a conseqüència de la
realització de l’objecte d’aquest conveni, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
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i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
El personal del CEO que tingui accés a dades protegides com a conseqüència
de la realització de l’objecte d’aquest conveni quedarà subjecte al compliment dels
preceptes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció dades de
caràcter personal i el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
Les empreses adjudicatàries dels treballs de camp necessaris per a l’obtenció
d’aquesta enquesta i el seu personal quedaran sotmesos a la confidencialitat i a
la protecció de dades que recullin i tractin de conformitat i amb els termes que
estableix l’article 12 de la llei orgànica esmentada.
—6 Comissió de seguiment
Es crearà una comissió de seguiment que vetllarà pel desenvolupament tècnic
correcte de l’operació. En formaran part les persones designades per les parts que
es detallen:
Sr./Sra. Jordi Pericàs i Torguet, per part del CAC
Sr./Sra. Gabriel Colomé i Garcia, per part del CEO
Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment es comunicarà per escrit
a l’altra part. La comunicació es podrà fer per mitjans electrònics.
La comissió de seguiment tindrà la facultat de resoldre de mutu acord totes les
incidències que puguin sorgir al llarg de la vigència del conveni.
—7 Finançament
Atès que l’enquesta objecte d’aquest conveni no està inclosa en el pla de treball
del CEO requereix un finançament extraordinari que haurà d’aportar el CAC, tal
com preveu la lletra a de l’apartat 1 de la clàusula tercera.
Per garantir la realització correcta de l’enquesta i la contractació dels treballs
previstos a la lletra d de l’apartat 2 de clàusula tercera, el CAC posarà a disposició
del CEO la quantitat màxima de 55.318,63 €, import que coincideix amb el tipus
de licitació del procediment de contractació esmentat, amb destí final a aquesta
contractació.
Un cop s’hagi signat aquest Conveni, el CAC iniciarà la tramitació del pagament de
la quantitat indicada, amb càrrec a la partida pressupostària D/227000500/5710.
La forma de pagament serà mitjançant una transferència bancària al compte del
CEO núm. 0182-6035-44-0201502529 de la quantitat a la signatura del present
conveni.
Amb aquesta quantitat, el CEO tramitarà la generació de crèdit corresponent a
la partida D/227000500/5840 del seu pressupost.
Un cop s’hagi rebut el pagament indicat, com també l’esborrany del qüestionari
referit a la lletra b de l’apartat 1 de la clàusula tercera, el CEO iniciarà l’expedient
de contractació, elaborarà el plec de condicions tècniques i administratives, i implementarà el procediment negociat entre les empreses de l’acord marc d’homologació,
de 19 de juny de 2006, per tal d’adjudicar el treball de camp i d’altres aspectes que
puguin sorgir en el tractament de les dades.
Un cop s’hagin lliurat els resultats de l’enquesta al CAC i s’hagin satisfet les
despeses generades per aquest conveni per part del CEO, es procedirà a liquidar al
CAC la quantitat sobrant, si escaigués.
—8 Vigència
Aquest conveni serà vigent des de la data que se signi fins que s’acabin els treballs
corresponents (com a màxim, el 31 de desembre de 2009).
—9 Qüestions litigioses
Per a les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni,
ambdues parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord
amb el que estableix la Llei 29/1998 de 13 de juliol.
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—10 Publicitat
En compliment del que preveu l’apartat 3 de l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, el CAC procedirà a publicar aquest conveni al DOGC, així
com a satisfer al seu càrrec les despeses que comporti aquesta publicació.
I, perquè així consti, als efectes escaients i com a prova de conformitat, les parts
implicades firmen aquest conveni en dos exemplars i a un sol efecte en el lloc i la
data que s’esmenten a l’encapçalament.
Josep M. Carbonell i Abelló
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Gabriel Colomé i Garcia
Director del Centre d’Estudis d’Opinió
(09.124.046)
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