CONVENI DE MÚTUES PRESTACIONS ENTRE LA COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA
AL REFUGIAT I LA FUNDACIÓ TMB
Barcelona,

REUNITS
D’una banda, el senyor
amb DNI núm
, en la seva qualitat de
president de l’Associació Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (en endavant, CCAR),
amb CIF: G63721963, inscrita en el Registre de la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb número
i amb domicili social al
carrer Rambla Santa Mònica 10, 08002 Barcelona, actuant en la seva representació en
virtut dels estatuts vigents i l’acord de composició de la Junta directiva de l’entitat adoptat
en data 17/09/2020.
De l’altra, el senyor
, amb DNI núm,
en la seva qualitat de
director de Fundació TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) (en endavant
Fundació TMB), amb CIF: G65395089 i amb domicili social al carrer 60, 21-23, sector A,
polígon industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona, actuant en la seva representació
en virtut d’escriptura de poders atorgada
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per atorgar el
present conveni, i

MANIFESTEN
I.- Que la CCAR és una entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre de la Direcció
General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número
29379, i té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades
i immigrants. Per assolir aquests objectius compta amb diferents programes que pretenen
donar una resposta global i integral a les dificultats derivades del fet migratori, a les que
han de fer front les persones refugiades immigrants a casa nostra. Inclou també la
defensa de les persones defensores de drets humans. Aquesta tasca es desenvolupa a
través de dues línies d’intervenció d’atenció a les persones refugiades i immigrants a
través dels programes socials, jurídics i ocupacionals, i la defensa dels drets de les
persones refugiades i immigrants a través de la incidència política i social i la participació.
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:
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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.
 La preservació i promoció del patrimoni històric i cultural de TMB.
III.- Que la CCAR i la Fundació TMB estan interessats a establir un ampli marc de
col·laboració mitjançant l’intercanvi de prestacions de diversa índole, per potenciar els
seus objectius comuns i, en conseqüència, posades ambdues parts d’acord, subscriuen
aquest CONVENI DE MÚTUES PRESTACIONS, atenent els següents
PACTES
Primer.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és regular amb caràcter general el marc de relacions entre la
CCAR i la Fundació TMB, mitjançant la realització d’accions conjuntes de sensibilització,
divulgació i promoció de les activitats de la CCAR centrades en la defensa del dret d’asil i
la visibilització dels desplaçaments forçats fruit de greus vulneracions de drets humans
que es produeixen actualment arreu del món, amb especial èmfasi en aquells basats en
el gènere i en la orientació sexual i/o la identitat de gènere, així com donar a conèixer la
xarxa de transport públic de TMB mitjançant el projecte educatiu de TMB.
Segon.- CONDICIONS DE COL·LABORACIÓ
A)

La Fundació TMB s’obliga a fer a favor de la CCAR les següents prestacions:

a.
Cessió sense cost de l’Espai Mercè Sala en funció de la disponibilitat perquè la
CCAR desenvolupi una exposició i/o una altra acció de comunicació i/o sensibilització en
matèria d’asil i refugi durant la vigència del conveni. Aquesta col·laboració es farà seguint
les directrius del conveni de cessió d’espais d’aquest recinte i d’acord amb la planificació
del programa d’exposicions dissenyat per la Fundació TMB.
b.
Difusió, a través de la secció agenda TMB Recomana del canal MouTV, d’un màxim
de quatre activitats/any de la CCAR, d’acord amb la vigent normativa reguladora de les
col·laboracions. Aquestes activitats consistiran a la difusió de peces audiovisuals, d’una
durada de 20 segons cadascuna. Tres d’aquestes peces seran difoses respectivament en
el marc de tres campanyes de sensibilització centrades en:
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-

El dret d’asil i les persecucions per motius d’orientació sexual i/o identitat de gènere
amb ocasió del Dia internacional contra la LGBTIfòbia, durant el període comprès
entre el 15 i el 31 de maig de 2021.

-

El Dia Mundial de les Persones Refugiades, durant el període comprès entre el 7 i el
20 de juny de 2021.

-

El dret d’asil i les persecucions per motius de gènere amb motiu del Dia Internacional
per a l’eradicació de la violència contra les dones, durant el període comprès entre el
15 i el 28 de novembre de 2021.

La maquetació de les peces es durà a terme per part de la CCAR segons la plantilla
facilitada per Fundació TMB. La quarta activitat s’acordarà en funció de les dates i les
necessitats que s’identifiquin durant el desenvolupament de la present col·laboració i de
manera conjunta entre la Fundació TMB i la CCAR. 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.
c.
Cedir quatre vegades a l’any espais publicitaris a la xarxa de Metro i Bus, amb un
màxim de 3 setmanes, perquè la CCAR pugui comunicar les seves activitats. La quantitat
dels suports publicitaris a cedir dependrà de la disponibilitat comercial en moment de la
intervenció. La producció d’aquests materials es basarà en la plantilla de col·laboracions,
seguint les especificacions tècniques i incorporant la recomanació d’ús i potenciació del
transport públic, i anirà a càrrec de la CCAR.. Prèviament es facilitaran les
característiques i escalats de preu.
d.
Assumir els costos dels actes de presentació de les activitats que totes dues
institucions desenvolupin, sempre que aquestes tinguin lloc a instal·lacions del Grup
TMB.
i.
Realitzar conjuntament amb la CCAR un mínim de 4 tallers educatius (2 metro/ 2
bus) pel coneixement dels recursos del transport públic per a persones usuàries de la
CCAR a les instal·lacions que siguin aptes per a tal finalitat, durant la vigència del
conveni.
A. La CCAR s’obliga a fer en favor de la Fundació TMB les següents prestacions:
a.

Assumir els costos de disseny i producció de les intervencions que la CCAR faci a les
instal·lacions del Grup TMB.

b.

Produir els espots promocionals a Mou TV, d’acord amb l’actual normativa de
col·laboracions de TMB.
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c.

En consideració a les prestacions efectuades per la Fundació TMB, la CCAR es
compromet a destacar la seva col·laboració en els mitjans al seu abast per tal de ferne la màxima difusió.

d. En cas d’utilitzar les instal·lacions del Grup TMB per a dur a terme accions a través
de vinils, la CCAR assumirà el cost de col·locació, retirada, reposició de vinils
malmesos i restabliment de la pintura antigraffiti de l’espai utilitzat.
Les dates d’ús d’aquests espais seran fixades de comú acord entre les parts, i subjectes
al calendari que l’exclusivista
Tercer.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El dret de propietat intel·lectual de les accions i obres artístiques exposades o
interpretades en el marc d’aquest conveni correspon al seu autor. No obstant això, la
Fundació TMB, sempre que compti amb el previ acord amb la CCAR, adquirirà el dret de
difusió de la imatge creada específicament per aquestes accions a Internet, Mou TV, a la
revista corporativa i als mitjans de comunicació en general, tot respectant els terminis
autoritzats per la normativa vigent.
La Fundació TMB podrà fer ús de la imatge de la CCAR a les seves accions de
comunicació, i esmentar la seva condició de col·laborador amb CCAR, sempre que
aquestes accions comptin amb l’acord previ.

Cinquè.- ASSEGURANÇA
La Fundació TMB no es fa responsable dels danys que puguin patir les persones i els
béns en el desenvolupament de les accions contemplades en el pacte 2 apartat A, a) del
present conveni. És per això que la CCAR haurà de contractar una assegurança de
persones i de danys que cobreixi el risc derivat d’aquestes contingències.

Sisè.- VIGÈNCIA
Aquest conveni tindrà vigència a partir de la seva data de signatura, expirarà
transcorreguts 12 mesos des de la mateixa.

Setè .- RESOLUCIÓ
El present conveni es podrà resoldre anticipadament, en els següents casos:
a.

Per acord d’ambdues parts.
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b.

c.
d.

Per voluntat unilateral d’una de les parts, prèvia comunicació a l’altra, a través de
carta certificada amb justificació de recepció i amb una antelació mínima de dos
mesos a la data de resolució.
En cas que alguna de les parts incompleixi les obligacions derivades del present
conveni marc.
En general, per les causes previstes a la legislació vigent.

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.- Tractament de dades personals
FUNDACIÓ TMB i CCAR (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: CCAR 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.
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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.
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".
- CCAR: mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça electrònica següent:
ccar@ccar-cear.org 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
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.

Per la FUNDACIÓ TMB

Per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
(CCAR)

Sr. Santiago Torres Sierra

Sr. José Miguel Pajares Alonso
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