CONVENI DE MUTUES PRESTACIONS ENTRE EL CONSORCI DE
L’AUDITORI I LA FUNDACIÓ TMB
A Barcelona, 15 de febrer de 2021
D’una part, I’Im. Sr. Joan Subirats Humet, president del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
(en endavant, L’Auditori), designat per l’Alcaldessa de Barcelona en data 18 de juliol de
2019 i en ús de les facultats de l’article 9 dels estatuts del Consorci, amb domicili a
Barcelona, carrer Lepant, 150 (08013) i NIF Q5856358F, assistit en aquest acte per la
secretària delegada del Consorci, la Sra. Montserrat Oriol i Bellot.
I de l’altra part, La FUNDACIÓ TMB, amb CIF núm. G65395089 amb domicili social al
carrer 60, núm. 21-23 Sector A, Polígon Industrial Zona Franca de Barcelona 08040,
representada pel Sr. Santiago Torres Sierra, , en qualitat de Director.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament el caràcter amb què actuen i la capacitat legal
necessària per a atorgar el present acord de col·laboració.

EXPOSEN
I.- Que L’Auditori és un consorci públic que té, com una de les seves principals finalitats, la
promoció i gestió de L’Auditori i de l’Orquestra Simfònica de Catalunya i Nacional de
Catalunya (d’ara endavant l’OBC), en tots els seus aspectes, especialment en la vessant
musical i cultural.
II.- Que la Fundació TMB té per objecte:
1. 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.
2. L'impuls d'accions que afavoreixin la integració de tots els col·lectius socials,
garantint l’accessibilitat universal al transport públic.
3. La potenciació de valors cívics i d’accions socials i culturals vinculats al transport
públic i a la pròpia visió i missió de TMB.
4. La preservació i promoció dels patrimoni històric i cultural de TMB.
III.- Que L’Auditori i la Fundació TMB van iniciar la seva col·laboració el 2011, i estan
interessats en continuar col·laborant conjuntament per a potenciar els seus objectius
comuns, i en conseqüència, posades ambdues parts de mutu acord, subscriuen aquest
acord de col·laboració atenent als següents
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PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest acord és regular amb caràcter general la col·laboració entre L’Auditori i
la Fundació TMB per tal de fomentar la cultura entre la ciutadania, mitjançant la realització
d’accions conjuntes de divulgació del patrimoni i les activitats de l‘Auditori, així com la
dinamització de la xarxa de transports de TMB mitjançant mostres i intervencions
artístiques de qualitat i la promoció de l’ús del transport públic.

Segon.- Contingut de les prestacions
Que ambdues parts estan interessades en col·laborar conjuntament per a potenciar els
seus objectius comuns, i en conseqüència, posades ambdues parts de mutu acord,
subscriuen aquest conveni atenent els següents acords:
1. L’AUDITORI s’obliga a realitzar en favor de la Fundació TMB, les següents prestacions:
a) Establir descomptes puntuals i permanents als empleats de TMB, a través del club
GenTMB en activitats diverses de L’Auditori, acordades per les dues parts.
b) Cedir a la Fundació TMB un dels seus espais, dues vegades l’any, per tal que la
Fundació pugui organitzar actes corporatius. L’Auditori facturarà a la Fundació TMB
les despeses tècniques i de serveis que generi aquesta utilització puntual.
c) Comunicar a la Fundació TMB amb la suficient antelació la planificació anual de les
programacions o activitats que es vulguin difondre a través dels mitjans de
comunicació de la Fundació. L’Auditori es farà càrrec del disseny i dels costos de la
campanya publicitària, incloent la producció del material i els elements de
comunicació, així com de qualsevol altre cost derivat de la col·laboració entre les
parts.
d) Inserir la marca o anagrama de TMB en tot el material publicitari i promocional dels
concerts o activitats de L’Auditori que la Fundació TMB distribueixi o difongui a
través dels seus canals.
e) Utilitzar suports de TMB com a plataforma publicitària d’algunes de les campanyes
de l’Auditori, d’acord amb unes condicions econòmiques específiques acordades
prèviament amb les empreses exclusivistes de la gestió de publicitat a les xarxes de
Bus o Metro de TMB.
f)

Gestionar acords de promocions amb el club JoTMBé que es concretaran de mutu
acord entre les Parts.
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g) Organitzar un concert de l’OBC a un espai de la xarxa de transport de TMB.
Ambdues parts definiran de mutu acord el projecte i data adequada.
h) Participar en les activitats pròpies dels col·laboradors.
2. La FUNDACIÓ TMB s’obliga a realitzar en favor de l’Auditori les següents prestacions:
a) Incorporar la cessió d’espais als vestíbuls de les estacions de TMB per dur a terme
concerts o activitats artístiques. Totes les despeses que es generin per l’esdeveniment
(necessitats tècniques, càtering, wifi, seguretat, ...) aniran a càrrec de L’Auditori. Els
dies i horaris així com altres detalls relatius a aquests esdeveniments es concretaran
de mutu acord entre les Parts.
b) Incorporar l’Auditori com a empresa membre del club “GenTMB” en la categoria
“Basic”
c) Difondre els esdeveniments més importants de la programació de l’Auditori a través
dels canals digitals de TMB: web i xarxes socials.
d) Difusió, a través de la secció agenda TMB Recomana a través del Canal Mou TV,
d’acord a la vigent normativa reguladora de les col·laboracions i de la disponibilitat
d’espai al canal. Les peces hauran de ser produïda per l’Auditori, tot aplicant les
plantilles de “TMB recomana”.
e) Incorporar als continguts del canal Mou TV, informació sobre les activitats de
l’Auditori sempre a partir del material de premsa que proporcionarà l’Auditori i
segons els criteris periodístics de la programació.
f)

Cedir, en funció de disponibilitat, espais a la xarxa de Metro i Bus perquè l’Auditori
pugui comunicar el seu programa d’activitats mitjançant la distribució de fulletons.
La producció d’aquests fulletons es basarà en la plantilla de col·laboracions “TMB
Recomana”, seguint les especificacions tècniques i incorporant la recomanació d’ús
i potenciació del transport públic. Els costos de producció aniran a càrrec de
l’Auditori.

g) Facilitar 100 unitats de passis de visitants de TMB de 5 dies, per facilitar el
desplaçament en transport públic de diferents grups musicals internacionals amb
els quals l’Auditori realitza intercanvis artístics durant la temporada.
h) Treballar conjuntament amb L’Auditori la forma de fer present el museu a les
instal·lacions de l’estació de Marina.
i)

Estudiar la possibilitat de realitzar alguna campanya conjunta, amb motiu d’algun
esdeveniment extraordinari, que tingui com a objectiu la promoció de l’activitat
mitjançant l’ús del transport públic. Aquest acord es concretarà mitjançant addenda
en la qual es detallaran tant els continguts com la seva definició específica.
3

j)

Enllaçar des de la pàgina web de l’Auditori amb l’aplicació “Vull anar” de TMB per
facilitar als usuaris de l’auditori la planificació del seu viatge per arribar en transport
públic.

3. Valoració de les prestacions:
Les parts valoren econòmicament les seves prestacions en 80.000 €, més el 21% d’IVA
(VUITANTA MIL EUROS). El 31 de desembre, les parts emetran la factura corresponent, i
haurà de figurar el número de contracte i comanda. Les factures es saldaran mitjançant
compensació.

Tercer.- Drets de Propietat Intel·lectual
Cada entitat es fa responsable de l’obtenció dels drets de propietat intel·lectual
corresponents als actes i esdeveniments que dugui a terme directament o indirectament en
els espais que li hagin estat cedits per l’altra entitat.
Tanmateix, cada entitat es farà responsable del pagament d’aquests drets, incloent-hi les
remuneracions irrenunciables que conforme a la Llei de Propietat Intel·lectual han de ser
satisfetes a les entitats de gestió, per la realització d’aquests actes en espais que li hagin
estat cedits per l’altra entitat. En cap cas aquests drets podran ser requerits a l’entitat que
ha cedit l’espai.

Quart.- Assegurança
La Fundació TMB no es fa responsable dels danys que puguin patir les persones i els béns
a propòsit de les intervencions que es puguin dur a terme en el desenvolupament de les
accions contemplades en el present conveni. És per això que l’Auditori haurà de contractar
una assegurança de persones i de danys que cobreixi el risc derivat d’aquestes
contingències.

Cinquè.- Durada
La vigència del present Acord s’estendrà des de l’1 de gener 2021 fins el 31 de desembre
de 2021.
Es podran signar les addendes necessàries a aquest Acord per tal d’especificar els
projectes que ambdues Parts vulguin portar a terme.
El president del Consorci confereix a la gerència del Consorci la facultat per signar les
addendes i els annexos derivats del present conveni informant a la comissió executiva en
la següent sessió que celebri.
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Sisè.- Mecanismes de seguiment
Es crea una Comissió de Seguiment, amb els següents components
-

Per part de la Fundació TMB al Director de Comunicació i Relacions Institucionals:

-

Per part del CONSORCI: La Cap de Patrocini i Comercial de L'Auditori

Aquesta Comissió, que es reunirà com a mínim un cop durant la vigència del present
conveni i celebrarà les reunions extraordinàries que es creguin convenients a sol·licitud de
qualsevol de les parts, tindrà com a principals funcions:
-

Fer el seguiment i l'avaluació dels acords del present conveni.

-

Valorar el desenvolupament del projecte.

Ambdues parts, de mutu acord, poden convidar altres persones representatives a participar
de la Comissió de Seguiment quan ho considerin necessari.
Sempre que es consideri necessari, i a petició de qualsevol de les parts, el personal tècnic
d'ambdues entitats podrà realitzar reunions de caire tècnic pel seguiment operatiu dels
projectes i amb la finalitat principal d'aportar elements per incloure a les reunions de la
Comissió de Seguiment o desenvolupar les conclusions d'aquesta.

Setè.- Coordinació
El present Acord no suposa associació ni societat alguna entre les parts i la relació entre
ambdues, es circumscriu, únicament, a l'àmbit del present conveni.

Vuitè.- 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.
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Novè.- 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 Metropolitans de Barcelona (www.tmb.cat) i en el
lloc web de L’Auditori (www.auditori.cat).

Desè.- Tractament de dades personals
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”), amb la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 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 Fundació i l’Auditori (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 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...
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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:
L’Auditori 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 i com s’ha detallat anteriorment, de conformitat amb la Legislació de Protecció de
Dades.
Sense perjudici de l’anterior, en cas que l’Auditori 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 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.

Onzè.- 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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I en prova de conformitat, les parts signen aquest document.

L’Auditori

Fundació TMB

Im. Sr. Joan Subirats Humet

Santiago Torres Sierra

Secretaria General

Montserrat Oriol Bellot
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