ACORD 18/2021, de 10 de febrer del Ple del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
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, el control de la publicitat i la televenda
que fomentin les males pràctiques alimentàries o qualsevol altre comportament
perjudicial per a la salut o la seguretat humanes; la protecció de la infància i
l’adolescència davant els continguts audiovisuals, així com el foment de l’educació
mediàtica.
D’altra banda, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya (en
endavant, CCIIC) és una corporació de dret públic de caràcter professional que
representen el col·lectiu d’infermeres i d’infermers que exerceixen la professió
d’infermera en els seus respectius àmbits territorials, i assumeixen un seguit de
competències i funcions en tot allò que afecta la salut, l’ordenació de l’exercici
d’aquesta professió i la permanència dels seus valors socials.
El CAC i EL CCIIC, dins de les seves atribucions i competències, tenen la voluntat de
promoure una col·laboració conjunta, mitjançant la signatura d’un conveni marc, en
qüestions dirigides, entre altres, a vetllar per un correcte tractament informatiu dels
serveis que presten els i les professionals de la infermeria, i a combatre la
desinformació d’aspectes relacionats amb la salut i la vacunació, i molt especialment
de la Còvid-19.
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb el que estableix l’article 108.2. de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, l’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic 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 adopta, per unanimitat, el següent
ACORD
1. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre Consell de l'Audiovisual de
Catalunya i el Consell del Col·legis d’Infermers i d’Infermeres de Catalunya,
que s’annexa com a part integrant d’aquest Acord.
2. Procedir a la signatura del conveni marc de col·laboració entre el Consell de
l'Audiovisual de Catalunya i el Consell del Col·legis d’Infermers i d’Infermeres
de Catalunya.

Barcelona, 10 de febrer de 2021

Roger Loppacher i Crehuet
President

Daniel Sirera Bellés
Conseller secretari

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE
CATALUNYA (CAC) I EL CONSELL DE COL·LEGIS D'INFERMERES I INFERMERS
DE CATALUNYA (CCIIC)

Barcelona, 10 de febrer de 2021.
REUNITS
D’una part,
El CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, 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.

I de l’altra,
El CONSELL DE COL·LEGIS D'INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA (en
endavant també CCIIC) corporació de dret públic amb seu social a Barcelona, carrer
del Rosselló, núm. 229, 4t 2a B,08008 Barcelona, amb CIF V08904989, representat
per la senyora Estrella Martínez i Segura, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres
i Infermers de Catalunya, que actua en aquest acte en nom i representació del Consell
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, en ús de les atribucions que li
confereix l'article 21.1.a) dels seus Estatuts, d’acord amb la Resolució JUS/3676/2009,
de 21 de desembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la
legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de
Catalunya els Estatuts del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
(DOGC número 5535, de 21.12.2009).

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 el CCIIC és, segons previsions estatutàries recollides als articles 1.1, 1.2 i 2.1, de
conformitat amb el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals, una corporació de dret públic, amb personalitat
jurídica pròpia i capacitat plena per a la consecució de les seves finalitats i l’exercici de les
funcions que té encomanades. És format per tots els col·legis territorials d’infermeres i
infermers de Catalunya, els quals agrupa, i representa la professió infermera davant les
Administracions públiques, les corporacions professionals i les restants entitats, així com la
defensa general de la professió infermera d’acord amb els interessos i les necessitats dels
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ciutadans i ciutadanes de Catalunya en relació amb l’exercici professional infermer, i
exercir totes les funcions que li atribueixen la legislació vigent i els seus Estatuts.
IV. Que el CAC i el CCIIC, dins de les seves atribucions i competències, tenen la voluntat
de promoure una col·laboració conjunta en qüestions dirigides a vetllar, entre altres, per un
correcte tractament informatiu dels serveis que presten els i les professionals de la
infermeria, i a combatre la desinformació d’aspectes relacionats amb la salut i la vacunació,
i molt especialment de la Còvid-19.
V. 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 el CAC i el CCIIC per
promoure un tractament informatiu acurat dels serveis que presten els i les professionals
de la infermeria i combatre la desinformació d’aspectes relacionats amb la salut i la
vacunació, i molt especialment de la Còvid-19.

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:
−

El CAC podrà comptar amb l’assessorament del CCIIC en la detecció i l’anàlisi de la
desinformació relacionada amb la salut, l’atenció sanitària a les persones i la
vacunació.

−

Es vetllarà per un tractament mediàtic acurat sobre la funció i els serveis que
presten els i les professionals de la infermeria.

−

S’elaboraran i es difondran materials didàctics i educatius que fomentin l’esperit
crític de la ciutadania envers els continguts audiovisuals relacionats amb la salut,
l’atenció sanitària a les persones i les vacunes.

−

Col·laboraran en l’intercanvi de recursos i d’informació així com en la difusió d’eines
i materials sobre com detectar la desinformació.
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−

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

−

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

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.
Aquesta comissió podrà interpretar i concretar l’objecte del conveni i la seva ampliació, si
escau, a matèries sanitàries anàlogues a les previstes en la clàusula primera precedent.
Estarà integrada per un representant de cadascuna de les entitats signants.
També podran formar part de la comissió de seguiment el personal tècnic a proposta dels
membres de la comissió.
Per tal de fixar les directrius per a l’execució d’aquest conveni i, si s’escau, fer-ne el
seguiment, avaluar-ne els resultats i resoldre en primera instància els dubtes o els
conflictes que puguin sorgir en el seu compliment,
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.

SISENA.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) del CCIIC
són: dpd@consellinfermeres.cat
Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD) del CAC
són: dpd.cac@gencat.cat
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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.
En el cas de tractar tipologia de dades de l’art. 9 del RGPD 2016/679, els responsables del
tractament tindran en compte l’aplicació de les prescripcions legals o reglamentaries per tal
de que el tractament sigui respectuós amb la privacitat dels titulars.
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 CCIIC 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 CCIIC: dpd@consellinfermeres.cat
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’Autoritat Català de Protecció de Dades.
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.
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, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades i garantia dels drets digitals, i demés normativa aplicable.
SETENA. 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 totes les 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
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titularitat dels drets de propietat intel·lectual dels continguts creats o aportats amb
independència de l’altra part.
VUITENA. 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.

NOVENA. 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.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en el lloc i la data de
l’encapçalament.
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