CONVENI DE MÚTUES PRESTACIONS ENTRE FUNDACIÓ TMB I SALEON S.A.U

A Barcelona, el 26 de juliol de 2019

REUNITS
D’una banda, el senyor Joan Cama Sacrest, gerent de SALEON S.A.U amb NIF
domicili a la Finca Mas Brassó S/N de Vilassar de Dalt.
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I de l’altra, la FUNDACIÓ TMB (TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA),
en endavant la Fundació, amb CIF G-65395089, domiciliada a Barcelona, carrer 60,
núm. 21-23, sector A de la Zona Franca, i representada pel Sr. Santiago Torres Sierra, en
qualitat de Director, segons l’escriptura de poder atorgada davant el notari de Barcelona
Sr. Ricardo Ferrer Marsal, el dia 28 de desembre de 2011, amb núm. 3670 del seu
protocol.
Les parts es reconeixen recíprocament capacitat legal necessària per atorgar el present
conveni, i

MANIFESTEN
I.- Que el SALEON S.A.U gestiona el complex de lleure i esbarjo familiar anomenat “lla
Fantasia”.
II.- Que la Fundació TMB té per objecte, entre d’altres:
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
La preservació i promoció dels patrimoni històric i cultural de TMB.

III.- Que el SALEON S.A.U i la Fundació TMB estan interessats en establir un ampli marc
de col·laboració mitjançant l’intercanvi de prestacions de diversa índole, per a potenciar
els seus objectius comuns, i en conseqüència, posades ambdues parts d’acord,
subscriuen aquest CONVENI DE MÚTUES PRESTACIONS atenent als següents
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PACTES
Primer.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és regular amb caràcter general el marc de relacions entre
SALEON S.A.U i la Fundació TMB, mitjançant la realització d’accions promocionals de la
instal·lació “Illa Fantasia” entre els treballadors i familiars de treballadors de TMB.

Segon.- CONDICIONS DE COL·LABORACIÓ
La Fundació TMB s’obliga a fer a favor del SALEON S.A.U les següents prestacions
mínimes:
a. Cessió d’un espai comercial dins la plataforma www.clubgentmb.cat per tal d’oferir
condicions preferencials per la utilització de la instal·lació “Illa Fantasia” entre els
treballadors i familiars de treballadors de TMB.
b. La publicació d’un banner comercial en tres newsletter GenTMB News (de
caràcter setmanal), i d’un spot publicitari durant tres setmanes al canal intern de
TV, CanalTMB.

SALEON S.A.U s’obliga amb la Fundació TMB a:
a. Cessió de 85 entrades de grup (formades per 4 entrades d’adult) per tal que
distribuïdes entre els membres del club GenTMB.
b. Oferir unes condicions preferents d’ús de la instal·lació “Illa Fantasia” entre els
treballadors i familiars de treballadors de TMB.

Tercer.- ASSEGURANÇA
La Fundació TMB no es fa responsable dels danys que puguin patir les persones i els
béns a propòsit del desenvolupament de les accions contemplades en aquest conveni. És
per això que SALEON S.A.U haurà de disposar d’una assegurança de persones i de
danys que cobreixi el risc derivat d’aquestes contingències.

Cinquè.- VIGÈNCIA
Aquest conveni retrotrau la seva vigència a data 1 d’agost de 2019, i expirarà el 31 de
juliol de 2020, podem ser renovat per a anualitats posteriors previ acord entre les parts.
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Sisè.- VALORACIÓ ECONÒMICA
Les parts valoren econòmicament les seves prestacions en 8.500 € més el 21% d’IVA
(VUIT MIL CINCCENTS EUROS/ANY). El 31 de desembre com a data màxima, cada part
facturarà a l’altre l’import corresponent a la seva prestació. Les factures s’hauran d’emetre
per duplicat, i haurà de figurar el número de referència. Les factures es saldaran mitjançant
compensació.

Setè.- RESOLUCIÓ
El present conveni podrà resoldre’s anticipadament, en els següents casos:
a. Per acord d’ambdues parts.
b. Per voluntat unilateral d’una de les parts, prèvia comunicació a l’altra, a través de
carta certificada amb avís de rebut i amb una antelació mínima de dos mesos a la
data de resolució.
c. En cas que alguna de les parts incompleix les obligacions derivades del present
conveni marc
d. Les causes previstes a la legislació vigent.

Vuitè.- TRANSPARÈNCIA
De conformitat amb l’article 8.1 apartat f de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, es farà pública la informació
relativa al present contracte. Concretament, i tal i com es disposa a l’article 13 de la
citada llei, es sotmetrà a informació pública, com a mínim, la data de signatura, les parts
que el signen, l’objecte, l’import del contracte i la durada, així com qualsevol modificació o
pròrroga que es realitzi en aquest. D’acord amb l’article 5 de la Llei de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, la informació subjecta al règim de
transparència es farà efectiva en el lloc web de Transports de Barcelona, SA/Ferrocarril
Metropolità de Barcelona, SA (www.tmb.cat).

Novè.- PROTECCIÓ DE DADES
Les Parts es comprometen a complir amb els seus drets i obligacions en virtut del present
conveni de conformitat amb la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i, en
particular, amb el 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 (en el successiu, “RGPD”) 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: La Fundació y SALEON (Les Parts) son respectivament responsables del
tractament de les següents dades de l’altra Part: a) les dels representants legals i/o
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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 possibilitar la
correcta execució de la relació comercial entre les Parts.
Termini de conservació: Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant
la vigència de la citada relació comercial, i en el seu cas, una vegada finalitzada aquesta,
durant el període de prescripció de les corresponents accions en l’ordre civil i mercantil.
Legitimació: Execució de les obligacions contractuals assumides per les Parts (art. 6.1
apartat b) RGPD).
Destinataris: Les seves dades només seran cedides a organismes públics (Agència
Tributària, etc) amb la finalitat de donar compliment a les disposicions legals vigents...
Drets: Els interessats poden exercir davant les Parts els drets d’accés; rectificació;
supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades i oposició. Pel exercici de tals
drets l’interessat pot enviar la seva sol·licitud al correu electrònic de TMB
atencioclient@tmb.cat.
Igualment informem que pot contactar amb el delegat de protecció de dades de TMB
mitjançant el correu electrònic dpd@tmb.cat indicant referència “drets RGPD”.
En tot cas, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat
de control si ho considera oportú, que en el present cas, és la APDCAT (Autoritat
Catalana de Protecció de Dades).
Disposicions addicionals:
SALEON es compromet a informar prèviament (i obtingut el consentiment, en el seu cas)
als interessats referent al tractament de les seves dades personals per La Fundació per
les finalitats abans esmentades i de la possibilitat que els assisteix de exercir els seus
drets, tal y com s’ha detallat anteriorment, de conformitat amb la Legislació de Protecció
de Dades.
Sense perjudici de l’anterior, en cas que SALEON tracti les dades personals en nom de
La Fundació (com a encarregat del tractament) en relació amb la prestació de qualsevol
servei derivat del l’acord i/o si així ho requereix la Legislació de Protecció de Dades, les
Parts es comprometen a signar un Acord d’encàrrec de tractament de dades personals
(“DPA”) que serà un annex i part inseparable d’aquest acord.
En la mesura que sigui necessari per a complir amb les disposicions obligatòries
aplicables en matèria de protecció de dades, les Parts acorden que, en el seu cas,
negociaran i acordaran de bona fe qualsevol modificació del present conveni i/o del DPA
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que pogués exigir-se en el futur per a complir amb la Legislació de Protecció de Dades,
en particular amb el RGPD, tenint en compte qualsevol interpretació, orientació o ordre
emesa per les autoritats competents de la Unió Europea o dels Estats Membres, així com
amb qualsevol disposició nacional complementaria en matèria de protecció de dades.

Desè.- 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.

I perquè així consti, és signat per ambdues parts per duplicat i a un sol efecte, al lloc i
data assenyalats a l’encapçalament.

SALEON, SAU

FUNDACIÓ TMB

Joan Cama Sacrest

Santiago Torres Sierra
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