CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ TMB I
L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE CATALUNYA
A Barcelona, el 6 de maig de 2019

REUNITS
D'una banda, Fundació TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) amb NIF núm.
G65395089, amb domicili social a Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, sector A de la Zona Franca,
representada pel senyor Santiago Torres Sierra, Director de Fundació TMB, segons escriptura
de poder atorgada davant el notari de Barcelona, Sr. Ricardo Ferrer i Marsa! el dia 28 de
desembre de 2011, amb núm. 3.670 del seu protocol.
I de l'altra, l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, amb seu al carrer Duc de la Victoria, 14, pral.,
i CIF G58329152, representada pel senyor Sr. Josep Guindo i Soldevila, amb DNI
, en
la seva qualitat de President de I' Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
Les parts es reconeixen capacitat legal suficient per atorgar el present contracte

EXPOSEN
Que Fundació TMB és una entitat sense afany de lucre acollida a la Llei 49/ 2002, de 23 de
desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i deis incentius fiscals al mecenatge,
que té per objecte, entre d'altres, la conservació deis fons de material històric i documental que
forma part del patrimoni històric, cultural i. social de TMB i la difusió deis aspectes culturaIs i deis
valors relacionats amb el transport públic, així com promoure convenis de col·laboració amb
institucions i entitats per tal de potenciar les activitats sociaIs i culturaIs a la xarxa de transport
públic de TMB.
Que I' Agrupació Fotogràfica de Catalunya té com a finalitat el foment i la divulgació de la
fotografia en totes les seves varietats. Disposa d'una de les millors Biblioteques 'de l'Estat sobre
fotografia amb un nombre molt important de !libres antics relacionats amb l'art de la llum.
Que ambdues parts, reconeixent-se capacitat per a aquest acte e, atorguen un conveni de
col·laboració, que es regira perles següents

CLAUSULES

PRIMERA.- Objecte.
Aquest conveni té per objecte regular les condicions en que es desenvoluparà la col·laboració
entre ambdues entitats.

SEGONA.- Activitat
L'acció consistirà en el tractament, per part de I ‘Agrupació Fotogràfica de Catalunya, del
material fotogràfic de negatius sobre vidres que disposa la Fundació TMB per a la seva
digitalització i optimització.

TERCERA.- Compromisos de la FUNDACIÓ TMB.
• La Fundació TMB cedeix a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya la propietat intel·lectual de
les imatges digitalitzades sempre que les aquestes mostrin el logotipus de la Fundació TMB i
que la seva difusió sigui sense afany de lucre.
• La Fundació TMB autoritza a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya a difondre el vídeo sobre
el treball realitzat on apareix personal de TMB i el logotipus de la Fundació TMB.
• La Fundació TMB cedeix l'espai d'exposicions Mercè Sala a l'Agrupació Fotogràfica de
Catalunya per organitzar dues exposicions fotogràfiques, en funció de la seva disponibilitat.

QUARTA.- Compromisos de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya
• Suport i consell de I ‘Agrupació Fotogràfica de Catalunya a la Fundació TMB durant el procés
de digitalització deis negatius sobre vidre que serà realitzat per I ‘Agrupació Fotogràfica de
Catalunya.
• L'Agrupació Fotogràfica de Catalunya entregarà a la Fundació TMB els arxius digitalitzats
resultants de la fotografia de 120 negatius sobre vid re.
• L'Agrupació Fotogràfica de Catalunya entregarà a la Fundació TMB una copia del vídeo
sobre el procés de fotografia i positivat deis negatius.
• L'Agrupació Fotogràfica de Catalunya entrega a la Fundació TMB la propietat deis arxius
digitals resultants del treball de fotografia i positivat deis negatius, de manera que la Fundació
TMB en pugui fer l'ús que cregui convenient.

CINQUENA.- VALORACIÓ ECONÓMICA
Aquest conveni es fa a títol gratuït i no implica cap contraprestació econòmica.

SISENA.TMB no es fa responsable dels danys que puguin patir les persones i els béns a propòsit de
l'activitat . L'Agrupació Fotogràfica de Catalunya eximeix a la Fundació TMB de qualsevol
responsabilitat, no efectuant per tant reclamació de cap tipus d'indemnització per qualsevol
incidència, accident de les persones que realitzaran l'activitat, ni per pèrdua, robatori o
deteriorament deis objectes relacionats amb l'activitat.

SETENA.- VIGENCIA
Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura i finalitza als quatre anys
prorrogables en quatre anys més.

VUITENA.- RESOLUCIÓ
És causa de resolució del present Conveni, el mutu acord de les parts i qualsevol alt re motiu
deis previstos en la normativa vigent.
NOVENA. - JURISDICCIÓ
La jurisdicció civil i serà competent per a conèixer les qüestions litigioses sorgides sobre la
interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni.
DESENA.- TRANSPARENCIA
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 e, l'import del contracte i la durada, així com qualsevol modificació o prorroga 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 regim de transparència es farà efectiva en el lloc web de
Transports de Barcelona , SA i Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA (www.tmb.cat)
I perquè així consti, és signat per ambdues parts per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data de
l’encapçalament.

Sr. Santiago Torres Sierra
Director de la Fundació TMB

Agrupac ió Fotogràfica de Catalunya
Sr. Josep Guindo i Soldevila
President de I ‘Agrupació Fotogràfica de
Catalunya

