Barcelona, el dia 8 de març de 2017
REUNITS
D’una banda, el Francisco Javier Bertolín, en nom i representació de la Fundación Bancaria Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (en endavant, Obra Social “la Caixa”), com a
Director de l’Àrea Comercial i Educativa, entitat domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal, 621629, i amb NIF núm. G-58899998.
De l’altra, el Sr. Roger Loppacher i Crehuet, , en nom i representació de Consell de l'Audiovisual
de Catalunya (en endavant, CAC, o l’Entitat), com a president, en virtut de les facultats que li
atorga la Llei 2/2000, de 4 de maig del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’Estatut Orgànic
i de Funcionament aprovat pel Ple del Consell el 28 de febrer de 2001, entitat domiciliada a
carrer dels Vergós 36-42 i amb NIF núm. S-0800038-B.
Les parts es reconeixen mútua i recíprocament, en la condició en què actuen, la capacitat legal
suficient per a subscriure aquest Conveni i a aquests efectes,

MANIFESTEN
I.- Que la Fundació Bancària “la Caixa” contempla entre els seus objectius la realització d’obres
benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent les diferents
necessitats de la societat.
La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” es construir una societat millor i més justa, donant
més oportunitats a les persones que més ho necessiten.
La Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, de foment de la recerca i el
coneixement, culturals i educatius amb una vocació transformadora.
II.- El Consell de l'Audiovisual de Catalunya 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 Llei22/2005, de 29 de desembre de la
comunicació audiovisual de Catalunya.
En el marc de funcions que té atribuïdes, el CAC ha convocat els XIV Premis CAC a l’escola
(bases publicades l’1 de setembre de 2016. DOGC. Núm. 7196).
III.- Que és voluntat de les parts establir un marc de col·laboració en el qual es promogui la
realització del Premis CAC a l’escola i en concret en el desenvolupament, per el CAC, dels
premis esmentats anteriorment.
De conformitat amb les anteriors manifestacions i d’acord amb la representació que ostenten,
les parts acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, que es regeix pels següents

PACTES
Primer. Objecte del conveni
El present Conveni té per objecte establir el marc de la col·laboració entre l’Obra Social “la
Caixa” i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya per afavorir el desenvolupament del XIV
Premis CAC a l’escola.
La descripció, els objectius, el pla d’actuació i el calendari del projecte es detallen a l’Annex a
aquest conveni.
Segon. Compromisos del CAC
L’Entitat ha de destinar íntegrament l’import de l’aportació econòmica de l’Obra Social “la
Caixa”, a la realització de l’activitat objecte de la col·laboració.
Així mateix, ha d’aportar tots els recursos humans i materials necessaris per dur a terme el
programa objecte d’aquest conveni i és l’únic responsable de l’acció.
A la finalització del mateix, ha de presentar a l’Obra Social “la Caixa”, a través del seu
representant en la Comissió de Seguiment, un informe explicatiu de l'aplicació dels fons
percebuts, com també dels resultats aconseguits.
El CAC, acreditarà la recepció de l’aportació econòmica. El document acreditatiu haura de ser
enviat a l’Avinguda Diagonal 621-629, Torre II planta 5, 08028 Barcelona.
Tercer. Compromisos de l’Obra Social “la Caixa”
Per al compliment de les finalitats expressades en el pacte anterior, l’Obra Social “la Caixa” es
compromet a fer una aportació en favor de l’Entitat, de la quantitat de 10.000 euros (Impostos
inclosos, si s’escau), que es farà efectiva mitjançant transferència a un compte bancari de
CaixaBank, obert a nom del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, un cop presentat un
document de sol·licitud de pagament i en el termini de 60 dies.
Cedir l’espai de l’Auditori de CosmoCaixa per a la celebració dels Premis.
Quart. Comissió de Seguiment
Per al seguiment del desenvolupament d’aquest conveni, es podrà constituir una comissió
paritària mixta de seguiment, integrada per representants de cadascuna de les parts signants,
que establirà de comú acord les normes relatives al seu funcionament. A aquesta comissió li
correspondran, entre d’altres funcions, les següents:
-

Vetllar pel desenvolupament correcte del projecte i per les necessitats que puguin
sorgir en la seva implementació.
Avaluar l’acompliment dels objectius.
Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de l’aportació
econòmica efectuada per l’Obra Social “la Caixa”
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-

Resoldre les qüestions que sorgeixin pel que fa als aspectes relatius a la difusió.
Avaluar el resultat del projecte i de la col·laboració.

I en general, totes aquelles funcions que es desprenen d’aquest conveni i/o que les parts
estimin convenients.
La Comissió de Seguiment celebrarà les pertinents reunions per al compliment de les funcions
que li són pròpies, prenent els acords que es considerin oportuns. Sense perjudici de l’anterior,
la Comissió es podrà reunir, a requeriment de qualsevol de les parts, per tractar d’aquells
assumptes que per la seva urgència o especificitat no es puguin ajornar fins a la propera reunió
periòdica.
Els membres de la Comissió han de donar compte del resultat de la seva gestió a les seves
institucions respectives.
Cinquè. Tractament de dades de caràcter personal
De conformitat amb el que estableix 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 se n’aprova el Reglament de desenvolupament, els legals representants de les parts,
reconeixen quedar informats i consentir, que les dades personals reflectides en el present
conveni, així com les que es generin amb motiu de la relació, seran incorporades a un fitxer de
cada part respectivament, amb la finalitat de gestionar la referida relació contractual descrita
en el present Conveni. Qualsevol de les parts podrà exercitar els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a les adreces indicades. Així mateix, les
parts fan constar de forma expressa que s’abstindran de fer cap tipus de tractament de les
dades personals de què disposin com a conseqüència de la signatura d’aquest conveni, llevat
del que sigui estrictament necessari per a les seves finalitats. En aquest sentit es
comprometen, especialment, a no cedir a terceres persones les dades esmentades o els arxius
que les contenen, així com també a mantenir-ne una estricta confidencialitat.
S’acorda expressament que totes les dades o informació que l’Entitat comuniqui a l’Obra Social
"la Caixa" en relació amb el projecte o programa objecte d’aquest conveni seran dades
dissociades, és a dir, dades que no permetin la identificació de cap persona física i que, per
tant, queden excloses de l’aplicació de la normativa de protecció de dades. En particular,
mantindran informada a l’Obra Social “la Caixa” de la evolució del projecte mitjançant dades
de caràcter quantitatiu, numèric i/o percentual.
Sense perjudici de l’anterior, l’Entitat declara que complirà, sota la seva única i total
responsabilitat, totes les obligacions que li siguin exigibles en aplicació de la normativa de
protecció de dades de caràcter personal, entre elles, la de complir amb els requisits
d’informació disposats a l’article 5 de la LOPD, i d’obtenir el consentiment dels titulars de les
dades que seran objecte de tractament, quan la citada Llei així ho estableixi. Així mateix,
aplicarà les mesures de seguretat que la llei estableixi, i mantindrà indemne la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” de qualsevol indemnització i/o
sanció reclamades per terceres persones, incloent-hi les autoritats i els organismes
competents.
Sisè. Difusió
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Un cop ho hagi consensuat amb l’Obra Social “la Caixa”, el CAC es compromet a difondre la
seva col·laboració en els documents i actes de difusió de les activitats que es duguin a terme
amb càrrec a la dotació efectuada per aquesta, i en la seva memòria anual. L’Obra Social “la
Caixa” haurà d’aprovar prèviament, si escau, la utilització de la seva imatge corporativa i l’ús
dels seus signes distintius, com també l’abast de la seva possible participació en actes o
activitats de caràcter públic.
Per la seva banda, l’Obra Social “la Caixa” pot fer la difusió que estimi convenient de la
col·laboració que es regula mitjançant aquest conveni, després d’haver obtingut l’aprovació de
l’Entitat pel que fa a l’ús de la seva imatge corporativa i dels seus signes distintius.
Setè. Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura fins al acte de lliurament dels XIV Premis
CAC a l’escola, previst per el dia 29 de maig de 2017.
Vuitè. Causes de resolució anticipada
Són causes de resolució anticipada d’aquest conveni:
−
−
−
−

L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les parts.
L’acord mutu de les parts.
La denúncia de qualsevol de les parts.
L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n’impedeixin el seu
compliment.

En cas que es produís la resolució anticipada d’aquest conveni, no es lliuraran les quantitats
convingudes a partir de la data de la resolució. En el supòsit de resolució anticipada per causes
imputables a l’Entitat, aquesta haurà de retornar les quantitats lliurades que no s’hagin
destinat a les finalitats del conveni.
Novè. Cessió
Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, totalment o parcialment, per
cap d’aquestes sense el consentiment per escrit de l’altra part.
Desè. Llei aplicable i submissió
Aquest conveni s’interpretarà d’acord amb la legislació espanyola.
Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els
efectes que es puguin derivar d’aquest conveni s’han de resoldre entre les parts, esgotant
totes les formes possibles de conciliació per tal d’arribar a un acord amistós extrajudicial. Si no
fos possible, els òrgans jurisdiccionals competents de la ciutat de Barcelona seran competents
per a conèixer les qüestions litigioses, renunciant les parts de forma expressa al seu propi fur si
fos un altre.
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I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per duplicat
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.

Pel Conselll de l’Audiovisual de Catalunya

Per la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, “la Caixa”

Sr. Roger Loppacher i Crehuet
President

Sr. Francisco Javier Bertolín
Director Àrea Comercial i Educativa
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ANNEX
DESCRIPCIÓ, OBJECTIUS, PLA D’ACTUACIÓ I CALENDARI
XIV edició Premis el CAC a l’escola
Objectiu
Fomentar l’educació en comunicació audiovisual en l’àmbit escolar, amb especial interès en els
projectes que treballin l’anàlisi, la reflexió i la producció de continguts audiovisuals.
Categories
• Categoria A
L’alumnat de totes les escoles i instituts de Catalunya des d’educació infantil fins a
batxillerat i estudis de formació professional.
L’alumnat de batxillerat i el de cicles formatius de grau superior pot presentar els seus
treballs de recerca d’una manera individual o col·lectiva. Cada centre pot inscriure el
nombre de classes i d’alumnes que desitgi.
•

Categoria B
El professorat de centres educatius públics i privats de Catalunya des d’educació
infantil fins a batxillerat i estudis de formació professional. Hi ha una subcategoria
adreçada al professorat de centres d’educació especial.

Premis
Hi ha 7 primers premis amb una dotació de 1000 euros i 7 segons premis amb una dotació de
500 euros.
Terminis i acte de lliurament dels Premis
• El termini per a la presentació de treballs finalitza el dia 14 de març.
• Els Premis es lliuraran el dilluns 29 de maig a l’Auditori del Cosmocaixa.
• L’acte serà conduit per la periodista Laia Servera, conductora del programa Info K i
comptarà amb l’assistència de més de 200 nens i nenes i professorat d’escoles d’arreu
de Catalunya.
Col·laboració
El Premis compten amb la col·laboració econòmica de l’Obra Social de la Caixa i amb el suport
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Difusió
La difusió dels premis compta amb els canals de comunicació del CAC (Web, Facebook, Twitter
i notes de premsa) i del Departament d’Ensenyament (XTEC i notes de premsa). El lliurament
dels premis sol comptar amb la cobertura de mitjans audiovisuals i escrits.
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