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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
RESOLUCIÓ
IRP/2634/2010, de 30 de juliol, per la qual es dóna publicitat al Conveni d’encàrrec
de gestió establert entre l’Agència Catalana de la Joventut, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i el Centre d’Estudis d’Opinió per a la
realització de l’enquesta sobre participació política i ciutadana a Catalunya.
En data 26 de maig de 2010, s’ha signat un Conveni d’encàrrec de gestió entre
l’Agència Catalana de la Joventut, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació de la Generalitat de Catalunya i el Centre d’Estudis d’Opinió.
Ateses les previsions de l’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú,
RESOLC:
Fer públic el Conveni d’encàrrec de gestió, de 26 de maig de 2010, signat per
l’Agència Catalana de la Joventut, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació de la Generalitat de Catalunya i el Centre d’Estudis d’Opinió per a la
realització de l’enquesta sobre participació política i ciutadana a Catalunya, el qual
figura annex a aquesta Resolució.
Barcelona, 30 de juliol de 2010
JOSEP VENDRELL I GARDEÑES
Secretari de Relacions Institucionals i Participació
ANNEX
Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana de la Joventut, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i el Centre d’Estudis
d’Opinió per a la realització de l’Enquesta sobre participació política i ciutadana
a Catalunya.
Barcelona, 26 de maig de 2010
REUNITS

D’una part, el Sr. Eugeni Villalbí i Godes, que intervé en qualitat de president de
l’Agència Catalana de la Joventut (en endavant ACJ-CIF Q-0801485-D), en virtut
del nomenament atorgat pel Decret 471/2006, de 30 de novembre, i que és competent
per a la signatura del present document d’acord amb el que estableix l’article 15.2.f)
dels Estatuts de l’Agència Catalana de la Joventut, aprovats pel Decret 129/2007,
de 5 de juny (DOGC núm. 4899, de 7.6.2007).
De l’altra, el Sr. Josep Vendrell i Gardeñes, secretari de Relacions Institucionals
i Participació del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
(en endavant DIRIP-CIF S0811001G), nomenat per al càrrec Decret 490/2006, de 5
de desembre, i que actua d’acord amb la Resolució IRP/27/2009, de 13 de gener, de
delegació de funcions del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
en el secretari de Relacions Institucionals.
I de l’altra, el Sr. Gabriel Colomé i Garcia, en qualitat de director del Centre
d’Estudis d’Opinió, organisme autònom administratiu, adscrit al Departament
d’Economia i Finances, i que actua en nom i representació del Centre d’Estudis
d’Opinió (en endavant CEO-CIF Q0801493H), en virtut del nomenament atorgat

Disposicions

61458

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5686 – 5.8.2010

pel Decret 170/2007, de 31 de juliol, i d’acord amb la funció que li atribueix l’article
7 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió.
MANIFESTEN:

I. Que l’ACJ és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, creada mitjançant la Llei 6/2006,
de 26 de maig (DOGC núm. 4651, de 9.6.2006), l’objecte de la qual és prestar serveis
a la joventut i gestionar els serveis que l’Administració de la Generalitat desenvolupi en aquesta matèria. En aquest sentit, desenvolupa i implementa, per encàrrec
de la Secretaria de Joventut, els estudis de l’Observatori Català de la Joventut,
que forma part de l’Agència, el qual es dedica, entre altres, a l’estudi, l’anàlisi i la
reflexió quant a la realitat juvenil catalana, així com a l’orientació i actualització
de les polítiques de joventut.
II. Que la Direcció General de Participació Ciutadana és l’organisme del
DIRIP encarregat de promoure la participació de la ciutadania en el disseny,
l’execució i el seguiment de les polítiques del Govern de la Generalitat i dels
ens locals de Catalunya, així com fomentar, estudiar i difondre els valors i les
pràctiques de participació política i social que enriqueixen la qualitat de la vida
democràtica.
III. Que el CEO és un organisme autònom administratiu de la Generalitat de
Catalunya especialitzat en l’elaboració, supervisió i control dels estudis d’opinió
i enquestes de la Generalitat de Catalunya, alhora que assessora tècnicament i
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 la Generalitat de Catalunya i també de
centralitzar-ne la supervisió i la recollida d’informació. Les funcions del CEO són
les previstes a l’article 3 de la seva Llei de creació, la Llei 6/2007, del 17 de juliol,
del Centre d’Estudis d’Opinió.
IV. Que l’ACJ i el DIRIP estan interessats que el CEO assessori tècnicament
i realitzi les tasques de selecció, contractació, seguiment i control del treball de
camp que més endavant s’indicaran per la realització d’una enquesta sobre la
participació política i ciutadana de la població catalana, amb especial atenció al
col·lectiu jove.
I posades d’acord totes tres parts per actuar conjuntament, estableixen el següent
Conveni de col·laboració, pel qual es vehicula el present encàrrec de gestió previst a
l’article 15 de la Llei 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 del present Conveni és la regulació de l’encàrrec que fan l’ACJ i el
DIRIP al CEO per a l’assessorament tècnic i les tasques de selecció, contractació,
seguiment i control del treball de camp, tabulació bàsica i redacció d’un informe
descriptiu de resultats d’una enquesta telefònica sobre les la participació política i
ciutadana de la població catalana, amb especial atenció al col·lectiu jove.
—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 14/2010, de 9 de febrer, d’organització i funcionament del Centre d’Estudis
d’Opinió i del Registre d’Estudis d’Opinió.
És aplicable al present Conveni el que preveuen, entre d’altres, els articles 6 i
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15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
—3 Obligacions de les parts
3.1 Són obligacions de l’ACJ i del DIRIP:
a) Aportar els recursos econòmics per a la contractació dels treballs de camp i
d’altres operacions de tractament i anàlisi de les dades, en els termes que preveu
la clàusula 7.
b) Redactar el qüestionari, el qual serà sotmès a la valoració del CEO.
c) L’elaboració del pla d’explotació que haurà d’executar l’empresa adjudicatària.
d) Difondre els resultats estadístics assolits d’acord amb el que preveu la clàusula 4.
3.2 Són obligacions del CEO:
a) L’establiment de la metodologia del treball de camp.
b) L’elaboració de la fitxa tècnica.
c) Realitzar una proposta d’adaptació dels qüestionaris aportats per l’ACJ i pel
DIRIP a la metodologia establerta pel CEO, que haurà de rebre el vistiplau final
de l’ACJ i el DIRIT. La versió final d’aquest qüestionari tindrà una durada entre
16 i 30 minuts.
d) Contractar una empresa homologada per la realització de 2.100 entrevistes
telefòniques: 1.100 a joves (16 a 29 anys) i 1.000 a la resta de la població (30 i més
anys).
e) Seguiment i control de les tasques encarregades a l’empresa responsable de la
realització de les entrevistes telefòniques: treball de camp, codificació, depuració,
imputació, explotació estadística dels principals resultats i realització d’un informe
de resultats. Aquests han d’incloure estadística descriptiva univariant i bivariant,
amb els encreuaments de totes les variables a explicar per totes les variables explicatives que defineixi el pla d’explotació.
f) La tramesa dels resultats a l’ACJ i al DIRIP i la incorporació de l’enquesta i
publicació al Registre d’estudis d’opinió, per donar compliment al que preveu l’article 22 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió. Aquesta
incorporació al Registre es farà un cop l’ACJ i el DIRIP hagin difós els resultats,
sempre en el termini màxim de tres mesos des del lliurament del treball independentment que s’hagi difós.
—4 Propietat, publicació i difusió dels resultats
Els drets d’explotació dels drets d’autor sobre el treball de camp de l’enquesta
correspondran a l’Administració de la Generalitat 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.
L’ACJ i el DIRIP faran una presentació pública conjunta per difondre els resultats
bàsics elaborats per l’empresa adjudicatària. Aquest acte es durà a terme en el termini
màxim de tres mesos des que el CEO faci el lliurament dels resultats.
Posteriorment tant l’ACJ com el DIRIP tenen llibertat per fer difusió de les
anàlisis que considerin oportunes derivades dels resultats de l’enquesta, ja sigui
conjuntament o per separat.
—5 Confidencialitat de les dades
L’ACJ, el DIRIP 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 estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (RLOPD).
El personal del CEO que tingui accés a dades protegides, com a conseqüència
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de la realització de l’objecte d’aquest Conveni, quedarà subjecte als compliments
dels preceptes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció dades
de caràcter personal, i el RLOPD.
Les empreses, i el seu personal, adjudicatàries dels treballs de camp necessaris
per a l’obtenció d’aquesta enquesta, quedaran sotmeses a la confidencialitat i a la
protecció de dades que recullin i tractin, i de conformitat i amb els termes establerts
a l’article 12 de l’esmentada Llei orgànica.
—6 Comissió de seguiment
Es crearà una comissió de seguiment, que vetllarà pel correcte desenvolupament
tècnic de l’operació. En formaran part les persones designades per les parts que
es detallen:
Sra. Montserrat Perals i Tresserra, directora de l’Observatori Català de la Joventut,
per part de l’ACJ.
Sr. Marc Rius i Piniés, director general de Participació Ciutadana, per part del
DIRIP.
Sr. Gabriel Colomé i Garcia, director, per part del CEO.
Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment es comunicarà per escrit a
les altres parts. 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
7.1 Atès que l’enquesta objecte del present Conveni no està inclosa en el pla de
treball del CEO de l’exercici 2010, requereix un finançament que hauran d’aportar
l’ACJ i el DIRIP, tal com preveu la clàusula 3.1.a).
Per garantir la correcta realització de l’enquesta i la contractació dels treballs
previstos a la clàusula 3.2.d), l’ACJ i el DIRIP posaran a disposició del CEO la
quantitat de vint mil tresc-cents quaranta-u euros amb cinquanta cèntims (20.341,50
euros), més IVA, cadascun, el que fa un total de quaranta mil sis-cents vuitanta-tres
euros (40.683,00 euros), més IVA, amb destí finalista a la contractació dels treballs
previstos a la clàusula 2.d).
7.2 En cap cas el CEO es farà càrrec de les despeses que comporti dita contractació.
Atès que la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2010, preveu a l’article 79 una modificació en el tipus de l’IVA amb efectes
1 de juliol de 2010, l’IVA a aplicar a les quantitats indicades a l’apartat anterior i
que s’ha d’aportar al CEO serà del 18%.
En el cas que l’IVA que suporti el CEO pels treballs que ha de contractar sigui
inferior, el Centre retornarà la quantitat corresponent en el moment de practicar la
liquidació que preveu l’apartat 7.7 a parts iguals entre l’ACJ i el DIRIP.
7.3 A la signatura d’aquest Conveni l’ACJ i el DIRIP faran efectiu el pagament
de les quantitats indicades, amb càrrec als seus pressupostos per al 2010.
La forma de pagament serà mitjançant transferència bancària, al compte que el
CEO indicarà, de les quantitats establertes en aquesta clàusula. Un cop realitzada
la transferència, el CEO farà arribar a l’ACJ i el DIRIP el document de liquidació
provisional del Conveni amb cadascuna de les aportacions.
7.4 Amb aquestes quantitats el CEO tramitarà la corresponent generació de
crèdit en la partida D/227008900/5840 del seu pressupost.
7.5 Un cop rebuts els pagaments i validat el qüestionari previst a la clàusula
3.1.b), el CEO iniciarà l’expedient de contracció, per tal d’adjudicar el treball de
camp i altres aspectes que pugin sorgir en el tractament de les dades.
7.6 Un cop lliurats els resultats de l’enquesta a l’ACJ i al DIRIP i satisfetes les
despeses generades pel present Conveni per part del CEO, es procedirà a liquidar
i justificar les despeses del Conveni. El saldo resultant s’aplicarà entre l’ACJ i el
DIRIP a parts iguals.
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—8 Vigència
El present Conveni serà vigent des de la data de signatura fins a la finalització dels
treballs corresponents, amb referència com a màxim al 31 de desembre de 2010.
—9 Qüestions litigioses
En tot el que no regulin els acords anteriors serà aplicable la normativa administrativa vigent, i en concret la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya.
—10 Publicitat
En compliment del que preveu l’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, el DIRIP procedirà a la publicació del present Conveni en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i també a satisfer al seu càrrec les despeses que
comporti aquesta publicació.
I perquè consti, als efectes escaients i com a prova de conformitat, firmen les
parts implicades aquest Conveni en exemplar triplicat i a un sol efecte, en el lloc i
la data que s’esmenten a l’encapçalament.
Sr. Eugeni Villalbí i Godes
President de l’Agència Catalana de la Joventut
Sr. Josep Vendrell i Gardenyes
Secretari de Relacions Institucionals i Participació
Sr. Gabriel Colomé i Garcia
Director del Centre d’Estudis d’Opinió
(10.210.122)

*
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