CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE
CATALUNYA I L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Barcelona, 21 de novembre de 2018
REUNITS
D’una part,
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU, una entitat jurídica amb domicili a Passeig de Sant Joan
de Déu, número 2, 08950 d’Esplugues de Llobregat, amb el NIF R-5800645-C (es
denominarà a continuació en el present conveni “HSJD”), degudament representat per Dr.
Manuel Del Castillo Rey, major d'edat, amb el DNI núm. 38055843-C i domicili
professional a Passeig de Sant Joan de Déu, número 2, 08950 d’Esplugues de Llobregat,
en la seva qualitat de Director Gerent del mateix.
I de l’altra,
El CONSELL DE L’AUDIOVISUAL, autoritat reguladora independent amb seu social a
Barcelona, carrer dels Vergós, 36-42, amb CIF S 0800038 B, (en endavant, també CAC)
representada pel senyor Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l'Audiovisual
de Catalunya, que actua en aquest acte en nom i representació del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya 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 CAC 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 l’HSJD és una entitat sense ànim de lucre inscrita en el registre d’entitats religioses
amb el nº 006839, que està en possessió de la totalitat d’autoritzacions administratives
necessàries per al seu funcionament i que té com a missió l’assistència integral i
multidisciplinària en pediatria, ginecologia i obstetrícia.
III. Que l’HSJD, i en concret a través de la Unitat de Conductes Addictives i de la Unitat
d’Atenció als Trastorns alimentaris (en endavant “Les Unitats”), presta una assistència
d’alta complexitat per a l’avaluació, diagnòstic i tractament dels pacients afectes d’aquestes
patologies i a les seves famílies.
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IV. Que l’HSJD i el CAC, atès l’increment de les consultes vinculades a l’ús de les
tecnologies per part dels menors d’edat, volen dotar a les famílies i als professionals de
l’àmbit educatiu, de la informació i els recursos necessaris per a la promoció d’un consum
saludable de continguts audiovisuals i per a la prevenció de conductes de risc.
V. Que Les Unitats, atenent a la seva expertesa, poden desenvolupar un rol assessor vers
altres professionals de la salut i altres agents externs que realitzen accions preventives en
aquest àmbit de coneixement.
VI. Que l’HSJD, en concret Les Unitats, i el CAC volen establir una línia de col·laboració
que permeti identificar les conductes de risc dels menors d’edat i desenvolupar accions
efectives en l’àmbit de la prevenció.
VI. Que, atès l’objecte d’aquest conveni i la naturalesa de les parts, resta exempt de l’àmbit
de la contractació administrativa, d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic, essent la figura del conveni proposada
adequada per assolir els interessos comuns de les parts.
En virtut del que s’ha exposat i amb la finalitat de concretar aquesta col·laboració, les parts
acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, que es regeix per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és establir una col·laboració entre l’HSJD i el CAC per a dotar a
les famílies i a professionals de l’educació d’eines i recursos per a la promoció d’un
consum saludable dels continguts audiovisuals i el desenvolupament d’accions
preventives.
La col·laboració esmentada es materialitzarà per mitjà de les actuacions conjuntes
definides a la clàusula segona d’aquest conveni.

SEGONA. ACTUACIONS DE LES PARTS
En desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni, les parts han de dur a terme les
actuacions següents:


Elaborar materials educatius i de prevenció, referits a l’addició als jocs, apostes i als
videojocs, així com als trastorns alimentaris com l’anorèxia i la bulímia nervioses,
adreçats als infants i adolescents, a les seves famílies i als professionals de
l’educació, per la seva publicació al web d’educac, del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya i si s’escau, en la de l’HSJD. L’elaboració, edició i producció d’aquests
materials anirà a càrrec del CAC. L’HSJD, a través dels professionals que formen
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part de Les Unitats, participarà en l’assessorament dels aspectes clau del material a
elaborar i en la revisió dels continguts.


Col·laborar en l’intercanvi de recursos i d’informació així com en la difusió d’eines i
materials.



Difondre mútuament les activitats d’ambdues institucions a través de les xarxes
socials i mitjans de comunicació. Per exemple compartint enllaços d’interès,
notícies, recomanacions i consells.



Promoure accions conjuntes com ara sessions informatives, campanyes,
recomanacions, entre d’altres.



Establir un calendari de reunions de seguiment periòdic per fer una valoració de les
accions conjuntes i fer noves propostes.

TERCERA. RELACIONS ENTRE LES INSTITUCIONS SIGNANTS
Es crearà una comissió de seguiment per tal de fixar les directrius per a l’execució d’aquest
conveni i, si escau, fer-ne el seguiment, la vigilància, el control i avaluar-ne els resultats.
En formaran part les persones designades per les parts que es detallen:
Per part del Consell de l'Audiovisual de Catalunya: el vicepresident del CAC o persona
que delegui.
Per part de HOSPITAL: Director mèdic o professional per ell designat.
També podran formar part de la comissió de seguiment el personal tècnic a proposta dels
membres de la comissió.
La comissió de seguiment es constituirà per primer cop dins els primers 15 dies des de la
signatura del Conveni i posteriorment es reunirà semestralment i a petició de qualsevol de
les dues parts.
QUARTA. VIGÈNCIA
Aquest conveni entra en vigor a partir de la data en què se signi i té una durada de 4 anys.
Abans de la finalització del conveni, es podrà prorrogar de mutu acord per terminis successius
d’un any fins a un màxim de 4 anys addicionals.
CINQUENA. DESPESES ECONÒMIQUES.
La col·laboració objecte d’aquest conveni no genera contraprestació econòmica per cap de les
parts.
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SISENA. PROTECCIÓ DEL MENOR D’EDAT
Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció dels
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
Les dades personals de les persones signants d’aquest Conveni seran tractades amb la
finalitat de gestionar i executar el present Conveni, així com per donar compliment a les
obligacions legals aplicables. Cadascuna de les parts serà Responsable respectivament
del tractament de les dades personals del signant de l’altre part. Les dades de contacte
dels Responsables són les que apareixen a l’encapçalament d’aquest Conveni.
Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD) de l’HSJD són:
dpd@sjdhospitalbarcelona.org . Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades
(DPD) del CAC són: dpd.cac@gencat.cat
La base jurídica del tractament de dades personals és la execució del Conveni per als
tractaments amb finalitats d’execució i gestió del conveni, i el compliment legal per als
tractaments relatius al compliment d’obligacions normatives.
Les dades personals dels titulars es troben incorporades als Registres d’activitat del
Tractament del responsable del Tractament. Els usuaris poden exercir els seus drets
personals dirigint-se al DPD del HSJD o al DPD del CAC, segons correspongui.
Els usuaris podran exercir el dret d’accés, dret de rectificació, dret de supressió (dret a
l’oblit), dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades, dret d’oposició i
dret a decidir sobre tractaments automatitzats que poguessin comportar-li efectes jurídics o
afectar-li significativament. Per a exercir els citats drets, les parts hauran de dirigir-se a:
•
•

Dades de les que sigui responsable HSJD: dpd@sjdhospitalbarcelona.org
Dades de les que sigui responsable CAC: dpd.cac@gencat.cat

Així mateix, els usuaris podran dirigir les reclamacions derivades del tractament de les
seves dades de caràcter personal a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades
(www.agpd.es).
Les dades es conservaran durant tot el període de vigència del Conveni. Una vegada
finalitzat el termini de vigència, les dades es conservaran degudament bloquejades durant
el termini de prescripció de les accions derivades del Conveni per a la formulació, exercici
o defensa de reclamacions i per donar el compliment de les obligacions legals aplicables.
Aquest termini de conservació es determinarà de conformitat amb la legislació aplicable en
cada moment.
Les dades podran ser comunicades a autoritats i organismes públics, per al compliment
d’una obligació legal requerida, així com a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per
a la gestió i execució de la sol·licitud i/o la contractació. Les dades no seran transferides
fora de l’Espai Econòmic Europeu.
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Les Parts manifesten que tenen implantades les mesures de caire tècnic i organitzatives
adequades per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant la seva
alteració accidental o il·lícita, destrucció o pèrdua, o la comunicació o accés no autoritzat,
tenint en compte el nivell de risc, l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa,
l’abast, context i fins del tractament, tot això de conformitat amb l’establert al Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades, Reial Decret-Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures
urgents per l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades i demés normativa aplicable.
VUITENA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els resultats susceptibles d’explotació comercial derivats de l’execució d’aquest conveni o
de l’instrument de col·laboració que s’hagi determinat en cada cas, que se subscriguin a
l’empara d’aquest conveni, 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.
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part perjudicada
optar per exigir-ne el compliment o la resolució.
Així mateix, les parts podran modificar aquest Conveni en qualsevol moment per mutu
acord.

DESENA. LITIGIS
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, 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 que fa referència la clàusula tercera seran resoltes per la
jurisdicció contenciosa administrativa.
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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
President

Manel del Castillo Rey
Director Gerent

Consell de l’Audiovisual
de Catalunya

Hospital Sant Joan de Déu

6

