CONVENI DE PATROCINI ENTRE LA FUNDACIÓ TMB I EL PARC
D’ATRACCIONS TIBIDABO

A Barcelona,
REUNITS
D’una banda, la Companyia Mercantil “PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, SAU” (en
endavant el Patrocinador), amb domicili social a Barcelona, domiciliada a la Plaça
del Tibidabo, 3-4, 08035 Barcelona, NIF A-58819095, inscrita en el Registre
Mercantil de Barcelona, foli 87 del volum 28621, full núm. B12909, inscripció 31a. La
Sra.
actua en la seva condició d’Apoderada de la Companyia,
especialment facultada per aquest atorgament en virtut d’escriptura de poder
autoritzada pel Notari de Barcelona,
I de l’altra, la FUNDACIÓ TMB (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.
, en qualitat de Director, segons l’escriptura de
poder atorgada davant el notari de Barcelona
Es reconeixen legitimitat i capacitat suficient per a obligar-se i formalitzar aquest
document, en el qual
MANIFESTEN
I. 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.
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 PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, SAU, ha manifestat la seva voluntat
de col·laborar com a patrocinador en l’activitat consistent en la 15a edició del
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Concurs de Relats Curts de TMB 2021 que es desenvoluparà durant els
mesos d’abril i maig.
I amb aquesta finalitat ambdues parts, reconeixent-se capacitat per a aquest acte,
atorguen aquest CONVENI DE PATROCINI, que es regirà pels següents:

PACTES
Primer.- Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte regular les condicions en què es desenvoluparà el
conveni de patrocini entre la Fundació i el Patrocinador, en relació a l’activitat de
la 15a edició del Concurs de Relats Curts de TMB 2021.
Segon.- Compromisos del Patrocinador
El preu del patrocini és 316,00€,
detallen a continuació:

i que consistirà en les prestacions que es

a) Oferir els següents premis:
Per al tram d’edat entre 8 i 12 anys


Per la persona que obtingui el 1r premi de la categoria Conte Infantil:
Abonament anual Tibiclub Familiar pel Parc d’atraccions del Tibidabo

 Per la persona que obtingui el 2n premi de la categoria Conte infantil:
Pack Familiar de quatre entrades per entrar al Parc d’atraccions del Tibidabo
Per al tram d’edat entre 13 i 17 anys


Per la persona que obtingui el 1r premi de la categoria Conte Infantil:
Abonament anual Tibiclub Familiar pel Parc d’atraccions del Tibidabo

 Per la persona que obtingui el 2n premi de la categoria Conte infantil:
Pack Familiar de quatre entrades per entrar al Parc d’atraccions del Tibidabo
Tercer.- Facturació
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La facturació i el pagament es faran de la següent manera:
Un cop signat el conveni, la Fundació lliurarà al Patrocinador una factura d’import
316,00 € més l’IVA corresponent a l’import del patrocini.
De la mateixa manera, el patrocinador lliurarà una factura, pel mateix import de
316,00 € més IVA, a la Fundació corresponent al valor de les seves prestacions.
Les factures es saldaran mitjançant compensació.

Tercer.- Compromisos de la Fundació
La Fundació es compromet a fer en favor del Patrocinador les següents
prestacions:
Campanya de comunicació i difusió de l’esdeveniment
-

El patrocinador tindrà presència destacada a tota la comunicació, publicitat,
promoció, actes de relacions públiques i elements organitzatius que la
Fundació porti a terme en relació a la 15a edició del Concurs de Relats Curts
de TMB 2021.

-

La Fundació farà la comunicació institucional de l’activitat a través dels espais
publicitaris propis (oppis, autobusos, el canal MouTV, xarxes socials de TMB
com Twitter, Facebook i Instagram i el programa de fidelització JoTMBé) on el
Patrocinador tindrà la corresponent presència i visibilitat.

-

En la presentació que La Fundació faci de la 15a edició del Concurs de Relats
Curts de TMB 2021 i en la relació amb els mitjans de comunicació,
s’esmentarà de forma destacada i específica el Patrocinador, i aquest podrà
intervenir en funció de les seves necessitats. En els dossiers i comunicats de
premsa, també es destacarà la presència del Patrocinador.

-

Es treballarà per aconseguir que els mitjans de comunicació facin la màxima
promoció i difusió tant prèvia com post de la 15a edició del Concurs de Relats
Curts de TMB 2021.

-

El patrocinador tindrà presència activa en la microsite de la 15a edició del
Concurs de Relats Curts de TMB 2021 i a l’apartat que la Fundació té al web
de TMB, així com a la resta de xarxes socials de la companyia.
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Tractament especial FUNDACIÓ – Patrocinador
-

L’organització designarà una persona que farà de contacte permanent amb el
Patrocinador.

-

S’esmentarà de forma destacada i específica tots i cadascuns dels
patrocinadors, en totes les activitats de RRPP i comunicació que la Fundació
porti a terme durant l’any i que estiguin destinades a promoure la Fundació en
la seva globalitat i no a una àrea d’activitat específica.

-

La Fundació es compromet amb el Patrocinador a dur a terme una anàlisi i
auditoria del rendiment de l’activitat i del patrocini, per a avaluar conjuntament
el compliment de les contraprestacions acordades, el grau de consecució de
les expectatives i el rendiment final de la col·laboració.

-

El patrocinador rebrà invitacions per a altres actes i esdeveniments organitzats
per TMB.

Quart.- Durada del conveni
La durada d’aquest conveni s’estableix pel període comprès entre la data de la
signatura del conveni i finalitzarà una vegada hagi conclòs l’acte d’entrega de
premis del concurs durant el mes de juliol. Durant aquest temps, es podrà
modificar o resoldre per las següents causes:
1. El mutu acord entre les parts.
2. Per la fusió, escissió, cessió global de l’actiu i passiu o venda d’una

participació en el capital de qualsevol de las parts quan, com a conseqüència
d’això, la companyia resultant de la fusió, beneficiària de l’escissió o
cessionària de l’actiu i passiu estigui sota el control de persona o persones
diferents de les que controlen el capital de la part afectada en la data del
conveni, o quan la transmissió d’aquella participació de capital determini que la
part afectada està sota el control de persona o persones diferents de las que
controlen el seu capital.
3. Per canvis substancials en els òrgans de gestió i/o administració de l’empresa.
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4. El cessament, per qualsevol motiu, d’una de les parts en la continuïtat del

negoci o línia d’activitat relativa a aquest Conveni de manera que faci inviable
el compliment de les obligacions assumides por les parts.
5. El no compliment dels compromisos adquirits en aquest conveni.

Cinquè.- Cessió
El contracte està subscrit en consideració de las partes, i per tant ni els drets ni
les obligacions que s’establiran poden ser cedides a tercers
Sisè.- Protecció de dades personals
La Fundació i el Patrocinador (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”) es
comprometen a tractar les dades personals dels representants legals i/o
apoderats dels intervinents que s’han fet constar en aquest document amb la
finalitat de gestionar i complir la relació establerta, a més de complir les diverses
obligacions normatives derivades de la relació comercial sobre la base legítima de
l’execució del contracte.
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 als
òrgans competents de les Administracions Públiques i Jutjats i Tribunals. Pel que
fa Pel que fa a les dades personals, nom, cognom, DNI, telèfon i direcció de
correu electrònic dels guanyadors de les categories premiades a Relats Curts
2021.
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:
-

La Fundació: dades@tmb.cat
El Patrocinador: protecciodades_patsa@bsmsa.cat
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A més, podran presentar una reclamació davant l’Agència Española de Protecció
de Dades, a través de la seva seu electrònica mitjançant el procediment electrònic
de presentació de denúncies.

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.- Jurisdicció
Qualsevol divergència o discrepància que pugui sorgir de la interpretació o
compliment d’aquest conveni, o d’alguna o de totes les seves condicions i de les
relacions per ell regulades, les parts ho sotmetran a l’arbitratge institucional del
Tribunal Arbitral de Barcelona, al qual se li encomana la designació de l’àrbitre o
àrbitres i l’administració de l’arbitratge, i s’obliguen des d’ara al compliment del
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.

Sr. Santiago Torres Sierra

Sra. Rosa Ortiz Gimeno

Fundació TMB

PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO,SAU
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