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CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA AUDIOVISUAL ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I  

VIRGILI I L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL  TACDOTZE 

 

 

REUNITS 

 

D’una part, la Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV), amb seu a Tarragona, carrer de 

l’Escorxador s/n, codi postal 43003, amb NIF Q-9350003-A, representada per la rectora, Dra. 

María José Figueras Salvat, en virtut del nomenament pel Decret 32/2018, de 7 de juny (DOGC 

7638 de 8 de juny de 2018) 

I d’una altra, TACDOTZE EPE (en endavant TACDOTZE), amb seu a Tarragona, carrer Ramón y 

Cajal, 70, NIF Q-4300246-H, i representat per Francesc Viñas i Sans,  President del Consell 

d’Administració facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord del Consell 

d’Administració de data 25 de febrer de 2020 

 

MANIFESTEM 

 

1. Que la URV és un organisme públic d’educació superior i de recerca que té com a missions 

principals proporcionar formació de nivell universitari, generar coneixement original i rellevant 

per a la societat, i contribuir al desenvolupament i al benestar de les comarques de Tarragona 

establint i mantenint vincles de col·laboració amb els diversos agents socioeconòmics i 

culturals de la demarcació. 

2. Que la URV compta, al seu Campus Catalunya de Tarragona (Avinguda Catalunya 35), amb 

unes instal·lacions audiovisuals destinades a la formació i a la recerca universitàries en matèria 

de comunicació social, les quals inclouen, entre d’altres espais, un plató de televisió complet de 

qualitat professional (en endavant el plató 1). 

3. Que TACDOTZE és una entitat pública empresarial local nascuda l’u de gener del 2010 per 

gestionar el canal de televisió TAC12 (en endavant TAC12), propietat del Consorci per a la 

Gestió de la TDT del Camp de Tarragona (en endavant TACOALT).  

4. Que el Consorci TACOALT és un organisme públic constituït el 12 de juny de 2008 i format 

pels ajuntaments d’Altafulla, Constantí, L’Espluga de Francolí, Montblanc, Salou, Tarragona, 

Torredembarra, Valls i Vila-seca, que té com a missió mantenir i fomentar el canal de televisió 

digital terrestre (TDT) de proximitat atorgat per la Generalitat de Catalunya per emetre a la 

demarcació formada per les comarques del Tarragonès, l’Alt Camp i la Conca de Barberà.  

5. Que la URV i TACOALT van signar amb data d’1 d’abril de 2009 un conveni de col·laboració 

segons el qual el Consorci podria utilitzar les instal·lacions audiovisuals de la URV per a la 

producció dels seus programes, a canvi d’una contraprestació econòmica anual, la vigència del 

qual va finalitzar l’ 1 de setembre de 2019. 

6.- Que l’esmentat conveni tenia com a objectiu l’optimització dels recursos públics generant 

estalvi a ambdues institucions mitjançant la compartició d’equipaments i instal·lacions 

audiovisuals. 
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7.- Que el conveni també instava a ambdues institucions a ampliar i millorar les oportunitats 

formatives de l’alumnat de la URV, establint un programa de pràctiques estudiantils que 

permetés la participació activa d’aquests en tasques de producció i realització de continguts 

audiovisuals professionals.  

8. Que la URV desitja assegurar les millors condicions possibles per a la renovació dels 

equipaments audiovisuals del plató 1 amb l’objectiu de garantir la qualitat de la docència i de la 

recerca universitàries que s’hi porten a terme. 

9. Que TACDOTZE està interessat en seguir utilitzant el plató 1 de la URV amb garanties de 

qualitat i d’actualització dels seus equipaments.  

Per tot plegat 

 

ACORDEM 

 

1. La URV autoritza a TACDOTZE, que accepta, l’ocupació i ús temporal del plató 1 (planta 

baixa de l’edifici d’aulari del Campus Catalunya de la URV). Aquest ús es realitzarà de forma 

compartida i inclourà els espais físics d’estudi i sala de control, amb tots els equipaments 

audiovisuals, informàtics, d’il·luminació i de mobiliari bàsics annexos. No inclourà el personal 

tècnic necessari per a l’operativa del plató, per a la qual TACDOTZE haurà de comptar amb el 

seu propi personal tècnic. Tampoc no inclourà els hipotètics decorats, equipaments auxiliars 

específics i mobiliari requerits per a la producció dels programes de TACDOTZE, els quals aniran 

a càrrec d’aquest darrer. 

2. Disponibilitat del plató 1 per a TACDOTZE. El plató 1 estarà disponible en exclusiva per a 

TACDOTZE cada setmana des de dilluns a les 16h i fins a dimarts a les 21h, amb un total 

aproximat de 600 hores anuals, acumulades en el període gener-juny i setembre-desembre.  

TACDOTZE també disposarà de 90 hores addicionals per any per a programacions especials. 

Aquestes hores es podran utilitzar en qualsevol moment de l’any, sempre que prèviament 

s’hagin programat de forma conjunta per part de TACDOTZE i de la URV. Igualment, TACDOTZE 

es compromet a cedir a la URV, a petició d’aquesta, l’ús del plató 1 en aquelles franges horàries 

del seu període setmanal d’ús exclusiu de la instal·lació que no prevegi ocupar. Per tal de 

gestionar de forma àgil aquests aspectes, s’activarà un sistema de compartició d’informació 

relativa a les previsions d’ocupació del plató 1, tant per part de la URV com de TACDOTZE, al 

qual tindran accés la persona responsable de l’Àrea Tècnica del Departament d’Estudis de 

Comunicació i el/la director/a tècnic/a de TACDOTZE, els quals l’actualitzaran setmanalment. 

3. Possibles ampliacions d’espais annexos al plató 1. En el cas que la URV habiliti, durant el 

període de vigència d’aquest conveni i de les seves possibles pròrrogues, espais annexos al 

plató 1, com ara zona de camerinos i/o magatzem, aquests s’inclouran en el permís d’ocupació 

i ús temporal per part de TACDOTZE objecte d’aquest conveni, sempre de manera compartida i 

no exclusiva i sense que això comporti un increment en la contraprestació acordada en aquest 

conveni (clàusula 9). 
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4. Impuls de projectes acadèmics conjunts. La URV i TACDOTZE es comprometen a col·laborar 

en matèria de formació de l’alumnat de la URV mitjançant dos mecanismes:  

a) un programa estable de pràctiques a TACDOTZE adreçades a l’alumnat de les 

titulacions de Comunicació de la URV; 

b) un programa de foment i/o selecció de produccions audiovisuals fetes per alumnat 

de la URV en el marc de la seva activitat formativa, amb l’objectiu que siguin emeses 

pels diversos canals de TACDOTZE com a reconeixement a la seva qualitat. Aquest 

programa no es podrà interpretar en el sentit que doni un dret d’exclusivitat a 

TACDOTZE sobre l’emissió d’aquestes produccions, la qual sempre estarà condicionada 

a l’acceptació prèvia per part de l’alumnat implicat i al reconeixement explícit de la seva 

autoria. 

5 Comissió bilateral de seguiment. Una comissió bilateral de seguiment, en la qual estaran 

representats la URV i TACDOTZE, s’encarregarà del seguiment de l’aplicació del present conveni 

i de la resolució d’hipotètics desacords al respecte. 

6. Composició de la comissió bilateral de seguiment. Per la URV en seran membres el/la 

vicerector/a responsable d’infraestructures i equipaments o persona en qui delegui, que en 

serà el/la president/a; el/la gerent de la URV, o persona en qui delegui, i el/la director/a del 

Departament d’Estudis de Comunicació, el/la qual actuarà com a secretari/ària als efectes 

d’aixecar les actes de les reunions i custodiar-les.  

Per part de TACDOTZE en seran membres el/la president/a, o persona en qui delegui; el/la 

gerent i el/la director/a de continguts del Canal.  

A les reunions de la comissió bilateral de seguiment podran assistir, amb veu i sense vot, el/la 

director/a tècnic/a de TACDOTZE i la persona responsable de l’Àrea Tècnica del Departament 

d’Estudis de Comunicació, la qual s’encarregarà, per part de la URV, de la gestió i coordinació 

quotidiana amb el personal de TACDOTZE als efectes d’allò que disposa aquest conveni i de les 

decisions que prengui la comissió bilateral de seguiment. 

7. Presa de decisions i vot de qualitat. La comissió bilateral de seguiment es reunirà almenys 

un cop cada any natural, al març o a l’abril com a molt tard, i prendrà les decisions durant les 

seves reunions per assentiment o per unanimitat, o bé per majoria dels membres presents, si 

hi hagués votació. En aquest cas, el vot del/de la /president/a serà qualificat i servirà per 

resoldre hipotètiques situacions d’empat. 

8. Funcions de la comissió bilateral de seguiment. La comissió fixarà i actualitzarà el protocol 

d’ocupació i ús temporal del plató 1 de la URV per part de TACDOTZE, acordarà l’atribució de 

responsabilitat en cas d’avaries, pèrdues o sostraccions derivades d’un hipotètic ús negligent 

dels equipaments, a efectes del que estableix la clàusula 12 d’aquest conveni, i dirimirà 

qualsevol altra qüestió en litigi en relació amb l’aplicació del present conveni. També serà el 

fòrum on es proposin i debatin possibles inversions conjuntes en equipaments (al marge 

d’aquelles que es recullen en aquest conveni), així com els projectes acadèmics conjunts que es 

puguin plantejar d’acord amb allò que estableix la clàusula 4. 
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9. Compensació econòmica. TACDOTZE abonarà a la URV, en concepte de compensació 

econòmica pel dret d’ús del plató 1 de la URV, la quantitat de 30.512,5 euros anuals, més 

l’import de l’IVA que correspongui. Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment en funció de 

l’IPC oficial i inclourà les despeses ordinàries d’operativa del plató (subministraments d’aigua i 

electricitat, aire condicionat, neteja, manteniment, consergeria i seguretat de l’edifici, etc.), 

serveis que la URV ha de garantir en tot moment mentre es desenvolupi la cessió objecte 

d’aquest conveni. No inclourà la mà d’obra necessària per a l’operativa del plató, que anirà 

íntegrament a càrrec de TACDOTZE. La URV facturarà a TACDOTZE no més tard del dia 10 de 

desembre de cada any la totalitat de l’import de la contraprestació econòmica corresponent a 

l’any en curs. 

10. Pla de renovació dels equipaments del plató 1 de la URV. La URV i TACDOTZE cofinançaran 

el cost d’un programa de renovació dels equipaments del plató 1 per un valor total de 155.000 

euros, amb els següents terminis i característiques: 

- La planificació i l’execució de la inversió la durà a terme el Departament d’Estudis de 

Comunicació, a través de la seva Àrea Tècnica, en coordinació amb els serveis tècnics 

de TACDOTZE i sota la supervisió de la comissió bilateral de seguiment. Els 

equipaments adquirits amb aquesta inversió quedaran inventariats com a patrimoni de 

la URV. 

- El calendari de la inversió serà el següent:  

* Any 2020: inversió en el control de realització, centrada en l’adquisició d’una 

nova taula de mescles i en la renovació de l’electrònica associada a aquesta, per 

un import de 75.000 euros. 

* Any 2022: inversió en el set o estudi, centrada en l’adquisició de tres noves 

càmeres de plató i en la renovació de l’electrònica associada a aquestes, per un 

import de 80.000 euros. 

La part del cost total de la renovació d’equipaments objecte d’aquesta clàusula que correspon a 

TACDOTZE es fixa en un 30%, i l’import corresponent està inclòs en la contraprestació 

econòmica descrita en la clàusula 9, prorratejada a 8 anys; per tant, TACDOTZE no l’haurà 

d’abonar a banda. 

La propietat dels equipaments cofinançats d’acord amb allò que estipula aquesta clàusula 

correspondrà a la URV un cop finalitzada la vigència del present conveni i de les seves 

hipotètiques pròrrogues. 

11. Obligacions de TACDOTZE. TACDOTZE s’obliga a: 

- Subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys a persones o 

béns que es puguin produir arran de la seva utilització del plató 1 de la URV, i una 

pòlissa que cobreixi els danys sobre els seus béns ubicats en aquest espai. 
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- Garantir el bon ús i estat dels espais i els equipaments del plató 1 arran dels usos que 

en faci relatius a la seva activitat de producció audiovisual, fent-se responsable de 

menyscabaments i deterioraments produïts per ús negligent que li siguin imputables 

d’acord amb el procediment establert en la clàusula 8 d’aquest conveni. 

- Un cop expirada la vigència d’aquest conveni i de les seves eventuals pròrrogues, 

deixar els espais en qüestió i retornar les instal·lacions i els equipaments en bon estat, 

fent-se responsable de menyscabaments i deterioraments produïts per ús negligent 

que li siguin imputables d’acord amb el procediment establert en la clàusula 8 d’aquest 

conveni. 

12. Costos derivats d’ús negligent dels equipaments del plató 1 de la URV. Els costos derivats 

d’avaria, pèrdua o sostracció dels equipaments del plató 1 imputables a negligència, bé per 

part de la comunitat de la URV (professorat, personal d’administració i serveis i/o alumnat) o 

bé per part del personal que treballi per a TACDOTZE, seran assumits per la URV o bé per 

TACDOTZE, en funció de quina part assumeixi la negligència en qüestió o bé a quina li sigui 

imputable d’acord amb el procediment establert en la clàusula 8 d’aquest conveni. 

13. No exclusivitat. La col·laboració que aquest conveni estableix entre la URV i TACDOTZE no 

s’entendrà en règim d’exclusivitat, sinó que ambdues parts ens reconeixem la potestat 

d’establir acords amb altres agents, sempre que no impedeixin o dificultin la materialització 

dels que conté aquest conveni. 

En qualsevol cas, TACDOTZE no podrà cedir el plató 1 de la URV a tercers, amb o sense 

contraprestació econòmica, per a activitats alienes a les pròpies de TACDOTZE, que són la 

producció de continguts audiovisuals destinats als canals propis d’emissió (TDT, pàgina web i 

d’altres que es puguin posar en marxa en el futur). 

14. Efectes, durada, modificació i pròrroga del conveni. El conveni té efectes des de l’1 de 

setembre de 2019, amb una durada inicial màxima de quatre anys a comptar des de la data 

indicada. El període inicial resta subjecte en tot cas al compliment de les condicions temporals 

així com les facultats de la URV com a titular del plató, establertes per l’article 28 del Text Refós 

de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya (aprovat per Decret  Legislatiu 1/2002, de 

24 de desembre) per a l’ús dels béns immobles de domini públic. 

En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest període les parts  podran modificar-lo o 

prorrogar-lo, sense que la  durada màxima del conveni incloent la pròrroga o pròrrogues que 

s’acordin excedeixi dels  vuit anys. 

15. Rescissió i revocació del conveni. Aquest conveni es podrà rescindir a petició de qualsevol 

de les dues parts adreçada per escrit a l’altra amb una anticipació mínima d’un any. La rescissió 

materialitzada d’aquesta forma no donarà dret a reclamacions per danys i perjudicis a cap de 

les dues parts, sense perjudici d’allò que estableixen les clàusules 11 i 12 d’aquest conveni. No 

obstant, TACDOTZE s’obliga a no rescindir unilateralment aquest conveni durant els tres 

primers anys de la seva vigència, i durant dos anys més en cas que el conveni es renovi d’acord 

amb allò que estipula la clàusula 14, de tal manera que garanteix el pagament de cinc 

anualitats completes (les dues darreres condicionades a la renovació del conveni).  
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Serà causa automàtica de revocació del conveni el no pagament de la quantitat anual 

referenciada en la clàusula 9 en el termini màxim de sis mesos des del seu venciment. La URV 

es reserva el dret a reclamar l’esmentada quantitat malgrat la revocació del conveni. 

 

I en prova de conformitat els representants d’ambdues entitats signen el present document de 

formalització del conveni, a la ciutat de Tarragona en la data de la signatura electrònica. 

 

El President de TACDOTZE,                                                La Rectora de la Universitat Rovira i Virgili, 
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ANNEX : MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 

que es redacta en compliment de l’article 50.1 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de  Règim 

Jurídic del Sector Públic   

a) Necessitat i oportunitat  del conveni. 

La URV i el Consorci TACOALT, del qual depèn TACDOTZE, ja van signar en 2009 un conveni que 

tenia com a objectiu l’optimització dels recursos públics generant estalvi a ambdues 

institucions mitjançant la compartició d’equipaments i instal·lacions audiovisuals.  Aquest  

conveni també instava a ambdues institucions a ampliar i millorar les oportunitats formatives 

de l’alumnat de la URV, establint un programa de pràctiques estudiantils que permetés la 

participació activa d’aquests en tasques de producció i realització de continguts audiovisuals 

professionals.  

El present conveni pretén donar continuïtat al de 2009, aprofundint i millorant la col·laboració 

assolida, atès que ambdues entitats continuen desenvolupant les seves tasques, mantenint-se 

les necessitats i objectius que van motivar l’anterior conveni. 

b) Impacte econòmic. 

L’impacte econòmic està  definit en la clàusula novena, mitjançant l’abonament d’una 

compensació econòmica per part de TACDOTZE a la Universitat,  que en qualsevol cas no té 

caràcter de contraprestació contractual.   

Per altra part, en la clàusula desena es preveu que la URV i TACDOTZE cofinançaran el cost d’un 

programa de renovació dels equipaments del plató 1. 

c) Caràcter no contractual de l’activitat. 

Tant la URV com a TACDOTZE representen interessos públics, i la col·laboració entre ambdues 

suposa la millora  de la que s’han vingut prestant mútuament des de 2009, per al compliment 

de les finalitats públiques en matèria audiovisual en l’àmbit de les competències pròpies; per la 

qual cosa l’activitat regulada pel present conveni no té caràcter contractual.  

d) Compliment d’allò previst en la llei de Règim Jurídic del Sector Públic. 

En els expedients administratius tramitats per cadascuna de les parts resta acreditat el 

compliment de la llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
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