MEMORÀNDUM D’ENTESA ENTRE L’ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA I EL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Atès que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (en endavant també CAC),
d’acord amb la Llei 2/2000, del 4 de maig, és l’autoritat reguladora en matèria de
comunicacions audiovisuals a Catalunya encarregada d’aplicar el marc
regulador del sector, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació
audiovisual de Catalunya;
Atès que l’Ente Nacional de Comunicaciones (en endavant, també ENACOM) de
la República Argentina, creat mitjançant el Decret 267/2015, és l’autoritat
d’aplicació i de control dels serveis de telecomunicacions/TIC i audiovisuals a la
República Argentina, persona jurídica pública, autàrquica i descentralitzada, que
depèn del Gabinet de Ministres, amb les competències i les funcions que li
atorguen les lleis 26.522 i 27.078, i que té com a objectiu general la regulació, el
control i la fiscalització dels serveis de comunicacions audiovisuals i de tecnologies
de la informació i les comunicacions;
Atès que tant el CAC com l’ENACOM (en endavant també les parts quan es
considerin en conjunt o la part quan es considerin individualment) tenen entre els
seus objectius la defensa de la llibertat d’expressió i del dret a la informació, la
pluralitat de veus, la neutralitat i l’honestedat en les notícies, juntament amb la
promoció de la competència en el sector.
Atesos els beneficis mutus d’establir relacions de cooperació bilateral en matèria
de serveis audiovisuals per mitjà de l’intercanvi d’experiències entre les parts,
d’acord amb la normativa pròpia de cada país i els compromisos internacionals;
Atès que tant el CAC com l’ENACOM volen manifestar la seva intenció d’establir
una relació de cooperació, tal com es descriu en aquest memoràndum d’entesa
(en endavant també MdE);
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En conseqüència, el CAC i l’ENACOM acorden:
1. Objecte
L’objecte d’aquest MdE és dur a terme una cooperació tècnica i institucional
basada en l’intercanvi d’informació i millors pràctiques entre les parts.
El CAC i l’ENACOM seran les entitats responsables per executar-lo.
2. Cooperació tècnica internacional
a. Temàtiques de cooperació.
Els temes i les àrees del MdE es troben detallats de manera enunciativa a
l’annex I.
b. Activitats de cooperació.
La cooperació entre les parts ha d’incloure les àrees o els programes oferts
en qualsevol de les dues institucions que totes dues estimin desitjables i
factibles, i que considerin que han de contribuir a fomentar i desenvolupar
la cooperació.
Les parts han de fomentar i donar suport a la cooperació mitjançant:
I.
L’impuls de la regulació dels serveis audiovisuals;
II.
L’afavoriment de la cooperació en l’intercanvi d’informació
rellevant, d’acord amb les funcions i els deures legals de les parts;
III.
L’establiment i la millora dels canals de comunicació entre les parts;
IV.
El foment d’intercanvis i de visites mútues entre els experts, el
personal i les delegacions de les parts;
V.
L’afavoriment de conferències i altres esdeveniments que
s’organitzin amb l’objectiu de promoure un entorn segur en els serveis
audiovisuals.
VI.
L’intercanvi d’informació (p. ex., qüestionaris, documents de treball,
taules rodones, esdeveniments específics, videoconferències, etc.).
VII.
L’organització i el desenvolupament conjunt de programes
d’investigació, seminaris tècnics i simpòsiums o altres formes de cooperació
acordades per les parts.
VIII.
Qualsevol altra activitat que les parts, de mutu acord, estimin
rellevant per a l’execució d’aquest memoràndum.
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Les activitats esmentades es podran dur a terme de forma presencial o per
mitjans electrònics, segons el que les parts considerin convenient.
3. Termini
Aquest memoràndum entra en vigor el mateix dia que se signi i té una durada
de TRES(3) anys. Transcorregut aquest període, les activitats de cooperació
tècnica internacional es poden estendre mitjançant la renovació tàcita per
períodes iguals i successius.
Qualsevol de les parts pot manifestar la seva voluntat de resoldre aquest
memoràndum de manera anticipada, havent de notificar aquesta voluntat a
l’altra part amb una antelació no inferior a TRENTA (30) dies hàbils.
4. Confidencialitat
Les parts es comprometen a mantenir la confidencialitat de tota la informació
que sorgeixi com a conseqüència del desenvolupament i la implementació
d’aquest memoràndum.
5.

Limitacions financeres i pressupostàries
Totes les activitats desenvolupades sota aquest memoràndum estaran
subjectes a la disponibilitat de fons pressupostaris per cada una de les parts i
s’implementaran conforme els instruments corresponents. Les despeses
derivades de l’intercanvi d’experiències previst en aquest Memoràndum seran
assumits per l’ENACOM i/o el CAC.

6.

Altres disposicions
Les parts podran en qualsevol moment modificar aquest memoràndum
mitjançant un document escrit de comú acord a aquest efecte.
Qualsevol controvèrsia entre les Parts relativa a la interpretació o
implementació d’aquest Memoràndum es resoldrà amigablement mitjançant
consultes entre les Parts.
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Per al desenvolupament de les activitats derivades de la present
cooperació les parts acorden l’ús de l’idioma espanyol.
Aquest MdE no pretén crear obligacions jurídiques vinculants per a cap de
les parts, constitueix una mera declaració d’intenció d’establir una relació
de cooperació tècnica internacional.

En relació amb les comunicacions o notificacions respecte d’aquest MdE, tant el
CAC com l’ENACOM estan representats pels seus presidents en exercici. Totes
dues parts poden designar altres punts de coordinació.
Els sotasignats, representants autoritzats per cadascuna de les parts, signen el
present memoràndum en DOS (2) exemplars originals d’un mateix tenor en català
i en espanyol.

Barcelona, 26 de febrer de 2019

Sra. Silvana Giudici
Presidenta
Ente Nacional de Comunicaciones

Sr. Roger Loppacher i Crehuet
President
Consell
de
l’Audiovisual
Catalunya

de
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ANNEX I
Àrees de cooperació tècnica internacional



Regulació dels serveis audiovisuals, prestant especial atenció a la protecció
dels menors d’edat i altres grups vulnerables, entre d’altres, en els nous
serveis de comunicació audiovisual i internet.



Mecanismes de conscienciació de l’ús de l’audiovisual, fonamentalment
adreçats a infants i adolescents.



Protecció dels menors d’edat i altres grups vulnerables, entre d’altres, en els
nous serveis de comunicació audiovisual i internet.



Qualsevol altre tema que les parts estimin rellevant de mutu acord per dur
a terme aquest memoràndum.
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