ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA TOMANDO
CONCIENCIA I LA FUNDACIÓ TMB (TRANSPORTS METROPOLITANS DE
BARCELONA)
A Barcelona,, ....... de ............. de 2021
REUNITS
D'una part, el Sr.

, major d’edat, amb DNI

, en nom i

representació de la Fundació Tomando Conciencia, amb domicili a Barcelona, al
C/ Pamplona 96, Local 19 y CIF nº G66248584. Intervé en qualitat de Director de la
mateixa, en virtut de l’escriptura fundacional, atorgada al seu favor davant el Notari
de Barcelona.
I de l’altra, el Sr. ......................major d’edat, amb DNI

en nom i

representació de la Fundació Transports Metropolitans de Barcelona, amb
domicili a Barcelona, al c/ 60, núm. 21-23, sector A de la Zona Franca, i CIF
G65395089. Intervé en qualitat de Director de la mateixa, en virtut de l’escriptura
d’apoderament, atorgada al seu favor davant el Notari de Barcelona.
I, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal d’obrar suficient per contractar i
obligar-se en la representació amb que respectivament intervenen,
EXPOSEN

I.

Que la FTC, és una entitat sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia

que té com a objectiu afavorir i promoure l'ajuda i el desenvolupament de la joventut
i les famílies a Catalunya i Espanya, així com en països en què la joventut es trobi
en situació d'abandonament o desprotecció i en risc d'exclusió social.

II. Que la FTMB és una entitat sense afany de lucre acollida a la Llei 49/2002, de
23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius
fiscals al mecenatge i que té per objecte, entre d’altres:
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●

El foment del transport públic per tal de contribuir a la mobilitat sostenible i
al desenvolupament social i econòmic de Barcelona i la seva àrea
metropolitana, des d'una perspectiva d'empresa socialment responsable.

●

L'impuls d'accions que afavoreixin la integració de tots els col·lectius
socials, garantint l’accessibilitat universal al transport públic.

●

La potenciació de valors cívics i d’accions socials i culturals vinculats al
transport públic i a la pròpia visió i missió de TMB.

●

La preservació i promoció del patrimoni històric i cultural de TMB.

III. Les parts, reconeixent-se la capacitat legal per obligar-se i amb la finalitat de
regular les relacions jurídiques que es derivin de la mútua col·laboració, acorden els
següents
PACTES
PRIMER.- OBJECTE
És objecte d'aquest acord regular les condicions de la mútua col·laboració entre les
parts, a fi de dur a terme les seves respectives prestacions:
-

El suport a la difusió per part de FTMB per donar a conèixer les diferents
activitats/campanyes/projectes impulsats per la FTC.

-

La incorporació de temàtiques relatives a la mobilitat sostenible als materials i
continguts adreçats als alumnes dins el marc del projecte TOMANDO
CONCIENCIA SCHOOLS,

així com

la col·laboració al projecte educatiu

impulsat per FTMB, en concret dos tallers:
o

Taller d’inclusió social i de mobilitat inclusiva.

o

Taller de medi ambient.

SEGON.- APORTACIONS DE LES PARTS
La col·laboració entre les parts signants d’aquest conveni es concreta en les
aportacions i contraprestacions que es detallen a continuació:
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2.1.- Aportacions de FTMB:
A.- La cessió d’espai a la secció TMB Recomana del canal MouTV durant una
setmana al mes, per a la difusió dels continguts pedagògics sobre hàbits de vida
saludable de FTC que, en tot cas, haurà d’assumir la producció de la peça de vídeo
d’acord a les indicacions tècniques aportades per FTMB.
B.- La preparació i desenvolupament de les activitats educatives consensuades a
càrrec de personal de TMB.
C.- Fer visible, en la mesura del possible, la marca i/o imatge de FTC en la difusió
de les activitats que es realitzin en virtut d’aquest acord.
2.2.- Aportacions de FTC:
A.- Incorporar el logotip de la FTMB a tots els materials que es derivin de l’acció
pedagògica impulsada per la FTC, així com als seus canals digitals.
B.- Referenciar l’acord de col·laboració entre ambdues entitats en els altres actes
públics que es derivin de l’acció pedagògica impulsada per la FTC.
C.- Per a les activitats/campanyes/projectes que s’hagi acordat donar a conèixer
mitjançant suports propis de FTMB i amb els paràmetres de les plantilles TMB
Recomana, FTC assumirà el disseny i producció dels materials d’acord a les
especificacions tècniques aportades per FTMB.
TERCER.- VIGÈNCIA
Aquest acord entrarà en vigor des de la data de la seva signatura i s’estendrà fins el
31 de desembre de 2021.
QUART.- FACTURACIÓ I CONDICIONS DE PAGAMENT
Les parts acorden que els serveis/prestacions que s’efectuïn en virtut del present
acord no comportaran cap tipus de contraprestació econòmica ni facturació entre
les parts.
CINQUÈ.-

ÚS

DE

NOMS,

ABREVIATURES,

EMBLEMES,

IMATGES

O

LOGOTIPS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
5.1. Les parts signants s'autoritzen recíprocament a utilitzar els seus respectius
noms, abreviatures, emblemes, imatges o logotips en les accions promocionals o de
difusió que realitzin amb motiu del present acord, sempre prèvia conformitat de
l'altra part. La conformitat s'entendrà prestada quan, transcorreguts set (7) dies de
la comunicació d'una de les parts a l'una altra per utilitzar la seva imatge, amb
indicació dels suports i formats a utilitzar, aquesta respongui afirmativament o no
respongui negativament.
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5.2. Qualsevol ús indegut dels noms, abreviatures, emblemes, imatges o logotips
considerat inapropiat o fora de l'àmbit contextual regulat en el present Acord
facultarà a la part afectada per oposar-se a l'esmentada difusió i fins i tot ordenar la
seva cessació, sense perjudici de la facultat de reclamar danys i prejudicis, si és el
cas.
5.3. Cap de les manifestacions que conté el present contracte comporta cessió
alguna ni transmissió de qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial.

SISÈ.- EXTINCIÓ
6.1. Aquest acord s'extingirà, amb caràcter general, per alguna de les causes
previstes pel Codi Civil i altra normativa aplicable, i en concret per alguna de les
següents :
a) De manera automàtica per causa del venciment del termini convingut.
b) De comú acord entre les parts.
c) L'incompliment de qualsevol de les obligacions incloses en el present acord
a instàncies de la part complidora.
6.2. Les anteriors causes de resolució s'entenen sense perjudici de l'eventual
responsabilitat de la part que ha incomplert les seves obligacions pels danys i
perjudicis causats a l'altra part.
6.3. En cas d'incompliment, i previ instar la resolució de l’Acord, la part requerirà
fefaentment a la part incomplidora perquè cessi en el seu incompliment.
Transcorregut el termini de quinze (15) dies des de la recepció de la comunicació
sense que la part incomplidora hagi esmenat l'incompliment ni hagi garantit la forma
per a esmenar-ho, la part perjudicada podrà donar per resolt el Acord.
SETÈ.- JURISDICCIÓ
Les parts acorden sotmetre qualsevol divergència o discrepància que pugui sorgir
en la interpretació o el compliment d’aquest conveni, o d’alguna o de totes les seves
condicions, i de les relacions que s’hi regulen, a l’arbitratge institucional del Tribunal
Arbitral de Barcelona, al qual s’encomana la designació de l’àrbitre o els àrbitres i
l’administració de l’arbitratge, i s’obliguen des d’ara a complir el laude arbitral.
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VUITÈ.- TRANSPARÈNCIA
Una vegada formalitzat el present acord i, d’acord amb el que disposa l’article 110.3
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, així com en compliment de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, aquest conveni es publicarà en l’espai web corporatiu d’ambdues parts
signatàries o mitjançant els mecanismes de publicitat activa propis de cada entitat.
NOVÈ.- PROTECCIÓ DE DADES
FUNDACIÓ TMB i la FUNDACIÓ TOMANDO CONCIENCIA (en endavant “Les
Parts”) en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
(“RGPD”) , la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garanties dels drets digitals, i amb totes i cadascuna de les lleis i
reglaments de protecció de dades que esdevinguin d’aplicació en un futur (la
“Legislació de Protecció de Dades”).
Responsable: Les Parts, son respectivament responsables del tractament de les
següents dades de l’altra Part: a) les dels representants legals i/o apoderats dels
intervinents que s’ha fet constar en aquest document; i b) les de les persones que
presten els seus serveis en les referides entitats i que entren en contacte amb
qualsevol de les Parts.
Finalitat: Les dades personals dels interessats indicats es tractaran per a gestionar
i complir la relació establerta i possibilitar la correcta execució del conveni establert.
Legitimació: Execució de les obligacions establertes per conveni assumides per les
Parts (art. 6.1 apartat b) RGPD).
Termini de conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran
mentre continuï la relació contractual i durant el termini necessari per a complir les
obligacions legals que comporta dita relació.
Pel que fa TMB les dades personals podran ser comunicades a altres entitats que
conformen TMB amb finalitats derivades de la relació contractual i quan així ho
estableixi

una

disposició

legal

aplicable

Administracions Públiques i Jutjats i Tribunals.

als

òrgans

competents

de

les
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Els titulars de les dades personals podran exercir els drets d’accés, rectificació,
oposició, cancel·lació, portabilitat i limitació del tractament dirigint una petició a les
següents adreces de correu electrònic:
-

FUNDACIÓ TMB: mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça

electrònica següent: dades@tmb.cat

tot indicant, a l’assumpte: "Exercici drets

RGPD".Igualment informem que pot contactar amb el delegat de protecció de dades
indicant referència “drets

de TMB mitjançant el correu electrònic dpd@tmb.cat
RGPD”.
-

FUNDACIÓ TOMANDO CONCIENCIA: mitjançant l’enviament d’un correu

electrònic a l’adreça electrónica següent info@tomando-conciencia.org tot indicant,
a l’assumpte: “Exerci drets RGPD”.
A més, podran presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció

de

Dades

(APDCAT),

a

través

de

la

seva

seu

electrònica:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits

En cas que l'avinença no sigui possible, per a la solució de qualsevol qüestió
litigiosa derivada d'aquest Acord, les parts se sotmeten als Tribunals de Barcelona,
amb renuncia expressa al fur que pogués correspondre’ls.

I per a que així consti, les parts signen el present Acord, per duplicat, en el lloc i
data que consta a l’encapçalament.

FUNDACIÓ TMB

FUNDACIÓ TOMANDO CONCIENCIA

(Transports Metropolitans de Barcelona)
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