CONVENI DE MÚTUA CESSIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA I LA
FUNDACIÓ TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA
A Barcelona,

REUNITS
D’una banda, el Sr.
, rector de la Universitat Pompeu Fabra (en
endavant, la UPF), amb CIF Q-5850017-D i domicili social a Barcelona (08002),
plaça de la Mercè, 12, actuant com a representant legal en virtut de les
competències que li confereix l’article 52 dels seus Estatuts, aprovats per Decret
209/2003, de 9 de setembre (text íntegre publicat al DOGC de 16 de novembre de
2010).
De l’altra, el Sr.
amb DNI núm.
en la seva qualitat de director de
Fundació Transports Metropolitans de Barcelona (en endavant FUNDACIÓ TMB),
amb CIF nº G65395089 i domicili social al carrer 60, 21-23, sector A, polígon
industrial Zona Franca, 08040 Barcelona, actuant com a representant legal en virtut
d’escriptura atorgada en data 28/12/2011 davant el Notari de Barcelona Sr. Ricardo
Ferrer i Marsal, amb número de protocol 3670.
Es reconeixen legitimitat i capacitat suficient per a obligar-se i formalitzar aquest
document, en el qual

MANIFESTEN

I.
Que la UPF és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i
patrimonis propis, que du a terme el servei públic de l’educació superior a través de
la recerca, la docència i l’estudi, participant en el progrés i el desenvolupament de
la societat.
Que la UPF, tal com recull el seu Pla Estratègic 2016-25, ha d’esdevenir una
universitat socialment responsable que promogui i garanteixi les múltiples
dimensions de la responsabilitat universitària, entre elles, la perspectiva de gènere,
actuant com un espai de reflexió crítica, accessible i obert a la societat.
Que la UPF, té com a objectiu en l’àmbit cultural, fomentar la transferència i la
difusió del coneixement a la societat

II.
Que la Fundació TMB 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, que 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 del patrimoni històric i cultural de TMB.
III. Que ambdues entitats han convingut la mútua col·laboració en l’organització
d’una exposició que s’ubicarà al passadís de l’estació de metro Ciutadella-Vila
Olímpica (L4), que pretén contribuir a la difusió social i a la visibilitat del paper de la
dona a la ciència i les humanitats al llarg de la història.
IV. Que amb aquesta finalitat les parts, reconeixent-se a l’efecte mútua capacitat,
atorguen en aquest document un CONVENI DE MÚTUA CESSIÓ, que es regirà
pels següents

PACTES

Primer.- Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte regular les condicions en què es portarà a terme
l’activitat consistent a la cessió d’espai per a l’organització d’una exposició
fotogràfica promoguda per la UPF, que s’ubicarà a l’estació de metro CiutadellaVila Olímpica (L4), tot mostrant el paper de la dona a la ciència i les humanitats al
llarg de la història, així com la difusió d’aquesta activitat mitjançant canals propis de
la Fundació TMB.

Segon.- Compromisos de la Fundació TMB


Cedir temporalment i sense cost l’espai habilitat del passadís de l’estació de
metro Ciutadella-Vila Olímpica (L4), durant el període (8 de juliol al 30 de
setembre), per a la instal·lació de l’exposició ressenyada mitjançant vinils a
les parets. Aquesta cessió estarà condicionada als requeriments comercials
plantejats pels exclusivistes de l’espai que podran obligar a replantejar el
període de la col·laboració fins als quinze dies abans de la data d’inici.





Difondre l’activitat a través de la secció TMB Recomana del canal MouTV,
d’acord amb la vigent normativa reguladora de les col·laboracions,
mitjançant una peça de vídeo, La maquetació de la qual assumirà la UPF
segons la plantilla facilitada per Fundació TMB.
Així mateix, en atenció a l’actualitat informativa i sempre d’acord amb els
requeriments de cada suport, es valorarà la possibilitat de fer-ne difusió
mitjançant l’agenda del web corporatiu i les xarxes socials de TMB.

Tercer.- Compromisos de la UPF






Aportar durant el termini estipulat en aquest conveni el material necessari
per al desenvolupament de l’exposició i fer-se càrrec del disseny, la
producció i els costos derivats del muntatge i desmuntatge de la mateixa,
incloent els desperfectes que pogués ocasionar la retirada dels vinils a la
superfície de les parets utilitzades.
Fer un ús respectuós de l’espai on tindrà lloc l’activitat d’acor a la normativa
de seguretat i prevenció de riscos i no realitzar actuacions diferents a les
pactades sense l’expressa i prèvia autorització de la Fundació TMB.
En consideració a les prestacions efectuades per la Fundació TMB, la UPF
es compromet a destacar la seva col·laboració en els mitjans al seu abast
per tal de fer-ne la màxima difusió.

Quart.- Prevenció de Riscos Laborals
La UPF es compromet a complir la legislació vigent en matèria de Prevenció de
Riscos Laborals i a donar compliment a la normativa interna de la Fundació TMB,
tot lliurant l’acta de compliment de la Llei 31/95.

Cinquè.- Propietat intel·lectual
El dret de propietat intel·lectual de les obres exposades en virtut d’aquest conveni
correspon al seu autor. No obstant això, la UPF adquirirà els drets d’explotació i
cedirà a la Fundació TMB un dret d’explotació i difusió prèvia de l’actuació a
Internet, Mou TV, pantalles de l’interior dels vagons, a canals digitals i als mitjans
de comunicació en general, durant tot el termini pactat. En cap cas es farà difusió a
posteriori de les imatges ni s’enregistrarà l’activitat.

Sisè.- Assegurança
La Fundació TMB no es fa responsable dels danys que puguin patir les persones i
els béns a propòsit de l’activitat pactada. És per això que la UPF no podrà
reclamar a la Fundació TMB cap indemnització en cas d’accident de les persones,
o pèrdua, robatori o deteriorament dels objectes relacionats amb l’activitat.

Setè. Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i s’extingirà a l’endemà
de la retirada de l’exposició a les instal·lacions de metro.

Vuitè.- Resolució
Aquest conveni quedarà automàticament extingit un cop finalitzada l’actuació o
expirat el termini concedit a l’efecte. La Fundació TMB podrà, no obstant, resoldre
anticipadament aquest conveni per qualsevol de les següents causes:





No aportar en els terminis i condicions pactades el material objecte
d’exposició a l’espai cedit a l’efecte.
No respectar les normes d’ús de l’espai contingudes en aquest document i
en la normativa interna de Metro.
Desenvolupar activitats diferents a les pactades en aquest document, sense
la prèvia i expressa autorització de la Fundació TMB.
Per les causes generals de Resolució dels contractes establertes a la
legislació aplicable.

Novè. Transparència
Una vegada formalitzat el present conveni, 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.

Dècim.- Protecció de Dades
La FUNDACIÓ TMB i la UPF, 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: La UPF i Fundació TMB (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 a la Fundació 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 als òrgans competents de les
Administracions Públiques i Jutjats i Tribunals.
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".
UPF: mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça electrònica
següent: dpd@upf.edu tot indicant, a l’assumpte: “Exercici drets RGPD”.

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”.
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

Onzè. Competència jurisdiccional
Per resoldre qualsevol qüestió, incidència o divergència derivada de la interpretació
dels pactes continguts en el present conveni, ambdues parts acorden sotmetre’s de
manera explícita a la jurisdicció i tribunals de Barcelona.

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

Fundació TMB

Universitat Pompeu Fabra

