Generalitat de Catalunya

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CORPORACIÓ CATALANA DE
MITJANS AUDIOVISUALS I EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I
FAMÍLIA

Barcelona, 3 de juliol de 2014

REUNITS

D’una part, el Sr. Brauli Duart i Llinares, que intervé en qualitat de president de la
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS (en endavant, l’ens públic
CCMA), amb domicili a Barcelona, carrer Via Augusta, 252-260, 4a planta, i amb NIF
Q-0891001-J.

I, de l’altra, la senyora Neus Munté i Fernández, consellera de Benestar Social i
Família en virtut del Decret 166/2012, de 27 de desembre, pel qual es nomenen la
vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la
Generalitat de Catalunya i el secretari del govern.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les institucions que
representen i

MANIFESTEN

1.

Que l’ens públic CCMA és un entitat de dret públic que té com a missió oferir als
ciutadans de Catalunya un servei públic audiovisual de qualitat, compromès
amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la
llengua catalana, i que té, entre els seus objectius generals, el respecte i
atenció especial a la joventut i a la infància i el de cooperar en activitats
adreçades a la població en general que fomentin la defensa i protecció dels
drets humans i més específicament els relacionats amb la infància.
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2.

Que el Pla de Polítiques de Dones del govern de la Generalitat estableix la
promoció d’acords entre la Generalitat i els mitjans de comunicació públics i
privats per incrementar la visualització de la igualtat de dones i homes, la
realitat diversa i canviant de les dones i la col·laboració contra la violència
masclista.

3.

Que, per tant, el Departament de Benestar Social i Família i la CCMA tenen com a
objectius comuns reduir la presència de l’androcentrisme i el sexisme en els
mitjans de comunicació, la visualització de les aportacions de les dones a la
cultura i a la societat i l’eradicació de la violència masclista.

4.

Que és d’interès d’ambdues parts establir criteris de coordinació i sumar esforços
per afavorir l’assoliment dels seus objectius, i per tant es considera oportú
subscriure aquest conveni, que garanteixi un rendiment més òptim dels
recursos respectius, així com una col·laboració activa en temes d’interès comú.

5.

Que d’acord amb l’article 4.1 c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, es pot articular la col·laboració mitjançant la fórmula del
conveni.

Per tot això les dues parts, reconeixent-ne mútua capacitat per actuar, acorden signar
aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre la CCMA i el Departament
de Benestar Social i Família per dur a terme una sèrie de projectes i activitats adreçats
a:
a) L’orientació en coeducació de la programació infantil i juvenil dels mitjans de la
CCMA
b) La difusió del servei d’atenció permanent a dones en situació de violència (900
900 120)
c) L’observança de les recomanacions sobre el tractament de la violència
masclista als mitjans de comunicació
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SEGONA.- CONTINGUT DE LES PRESTACIONS DE LES PARTS
1. l’Institut Català de les Dones, organisme del Departament de Benestar Social i
Família, assessorarà als mitjans de la CCMA en matèria de coeducació , de
manera que la programació infantil i juvenil tingui en compte i valori
indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les
dones i els homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes ni
androcèntrics, ni actituds discriminatòries.
2. L’Institut Català de les Dones podrà posar a disposició dels mitjans de la CCMA
continguts amb finalitats d’estudi i recerca. Continguts que en cas d’estimar-se
la seva emissió, seria objecte d’un acord específic.
3. Els canals televisius i radiofònics de la CCMA es comprometen a seguir les
Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de
comunicació, document sorgit d’una iniciativa col·lectiva per part dels agents
socials implicats en l’abordatge d’aquest fenomen. En especial, alhora que
informaran sobre les situacions de violència masclista, difondran informes,
balanços periòdics i estadístiques, i faran visible la xarxa de recursos i de
serveis específics destinats a les dones en situació de violència masclista. A tal
efecte, sobreimpressionaran o faran esment, sempre que sigui possible, del
número del servei d’atenció a les dones en situació de violència masclista (900
900 120) en cada ocasió en què s’emeti alguna notícia sobre violència
masclista o s’emetin continguts relacionats amb aquest tema, respectant la
imatge corporativa d’aquest servei. L’Institut Català de les Dones facilitarà als
mitjans de la CCMA les imatges gràfiques corporatives necessàries.

4. Els mitjans de la CCMA emetran continguts orientats als objectius del present
conveni. En aquest sentit, el mitjà televisió emetrà pel canal 33, amb el suport
de l’Institut Català de les Dones, la sèrie documental ‘Som dones. Una mirada
femenina sobre el món’. Una sèrie setmanal de 13 capítols sobre el món,
explicat per dones, on es tractaran temes que interessen, preocupen i formen
part del dia a dia de tothom.
I el mitjà ràdio emetrà el programa ‘El Cafè de les dones sàvies’. Programa
consistent en 35 entrevistes on es tractaran diferents aspectes de la vida.
5. L’Institut Català de les Dones oferirà suport a la CCMA per fomentar la
formació dels i les professionals que treballen amb notícies en base al manual
sorgit del projecte “Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visualitzar les
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aportacions de les Dones”, que recull el treball que periodistes, institucions i
persones expertes van elaborar conjuntament per millorar la perspectiva de
gènere a les notícies, ja que cal avançar en la introducció de la dimensió del
gènere en les informacions que ens arriben dia a dia. La participació de les
dones no és encara prou reconeguda, visibilitzada ni valorada.
6. L’Institut Català de les Dones oferirà suport a la CCMA (o a les empreses que
la conformen) per a la realització de Plans d’Igualtat que permetin fer una
diagnosi de situació, que serveixi per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats
entre dones i homes, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de
sexe. Els plans d'igualtat han d'incloure a totes les persones de l'empresa i han
d'incidir en els següents aspectes: l'accés a l'ocupació, la classificació
professional, la promoció, la formació, les retribucions, l'organització del temps
de treball per afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en
termes d'igualtat i l'assetjament sexual i per raó de sexe.
7. La CCMA vetllarà perquè la representació de les dones sigui el màxim
d’equilibrada pel que fa als rols, nivell de poder i consideració, respecte la
representació dels homes.
8. La CCMA fomentarà al llarg de l’any continguts al voltant de la commemoració
dels 25 anys de l’Institut Català de les Dones, les polítiques públiques en favor
de la igualtat efectiva d’oportunitats entre dones i homes i el seu impacte en la
societat.

TERCERA.- CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA
La col·laboració entre les parts no generarà cap contraprestació econòmica, i
assumeix cadascuna el pagament de les despeses i costos vinculats a les seves
prestacions, sense repercussió a l’altra per cap concepte.

QUARTA.- NATURALESA DEL CONVENI
Aquest conveni no ha d'interpretar-se de cap manera com a constitutiu de societat o
associació entre les parts, de manera que no s’estableix cap vincle de solidaritat ni
subsidiarietat, sinó que cadascuna assumeix el compliment de les seves obligacions,
sense que els acords assolits amb tercers vinculin l’altra part.
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CINQUENA.- VIGÈNCIA
Aquest conveni té una vigència anual, prorrogable expressament per acord d’ambdues
parts.

SISENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es designarà un representant de cada una de les parts, els quals formaran la comissió
de seguiment d’aquest conveni i que tindrà per objecte vetllar pel compliment dels
objectius fixats en el present acord.

SETENA.- PUBLICITAT
Sense perjudici del deure de facilitar informació al que estiguin subjectes l’ens públic
CCMA i la SOCIETAT, aquestes, donada la seva naturalesa pública, podran fer
pública a través de les seves pàgines web, la formalització del present contracte, les
parts signants, la durada, l’objecte i prestacions a realitzar, les obligacions
econòmiques

acordades,

les

modificacions

contractuals

i

qualsevol

qüestió

relacionada amb els efectes, compliment i extinció del present contracte.
Les parts s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i a la normativa de
desenvolupament, amb relació a les dades personals a què tingui accés durant la
vigència d’aquest acord.

VUITENA.- NOTIFICACIONS
A efectes de les notificacions que calgui fer, les parts assenyalen com a domicilis per a
totes les comunicacions els que consten a l’encapçalament, adreçades a la persona
responsable del conveni de cada part.

NOVENA.- CESSIÓ DEL CONVENI
Aquest conveni i les obligacions que se’n deriven no poden ser cedits a un tercer,
excepte consentiment exprés i escrit d’ambdues parts.
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DESENA.- CONTINGUT I INTEGRITAT DEL CONVENI, COL.LABORACIÓ I BONA
FE
Aquest document és el conveni íntegre acordat entre les parts i substitueix qualsevol
correspondència prèvia, carta d’intenció i/o acords verbals entre les parts.
S’entendran parts integrants d’aquest conveni el document en què consten els
presents pactes, així com, si s’escau, els seus annexos.
No serà vàlida cap modificació dels termes i condicions d’aquest document si no
s’estableix per escrit i es formalitza per ambdues parts especificant que constitueix una
esmena d’aquest conveni, del qual formarà part.
Les parts es comprometen a l’execució del conveni i a totes les conseqüències que
se’n derivin naturalment de la bona fe, els usos i les lleis. Així mateix, les parts es
comprometen a col·laborar estretament en la realització del patrocini i col·laboració, de
manera que pugui portar-se a bon terme satisfactòriament per a ambdues parts.

ONZENA.- EXERCICI DE DRETS
En cas que qualsevol dels pactes d’aquest conveni fos declarat o considerat il·legal o
nul per qualsevol jutjat o tribunal, òrgan administratiu, junta d’arbitratge o organisme
públic, la resta de pactes i disposicions del conveni seguiran en ple vigor i efecte.

DOTZENA.- RESOLUCIÓ
El present conveni podrà ser resolt per les causes següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) La voluntat de qualsevol de les parts formalitzada amb un preavís de dos mesos.
c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts
signants de l’encàrrec.
d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte de
l’encàrrec.
e) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
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TRETZENA.- JURISDICCIÓ
Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni, les parts se
sotmetran als jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa dels seus propis
furs en cas de tenir-los.

I en prova de conformitat amb el contingut del present conveni, ambdues parts el
signen per duplicat, i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Brauli Duart i Llinares

Neus Munté i Fernández

CORPORACIÓ CATALANA DE

BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

MITJANS AUDIOVISUALS

