CONVENI DE MÚTUES PRESTACIONS ENTRE
TMB I MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA

A Barcelona, el 20 de setembre de 2019

REUNITS
D'una banda, MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA, MÚTUA D'ASSEGURANCES 1
REASSEGURANCES A PRIMA FIXA, en endavant la Mútua, amb CIF V-08846644 i
domicili a Barcelona, carrer Tuset, núms. 5-11, i representada pel Sr. Daniel Redondo
García, en qualitat de Director General, segons l'escriptura de poder atorgada davant el
notari de Barcelona Don Tomás Giménez Duart, el dia 10 de desembre de 2012, amb
núm. 4.386 del seu protocol.
1 de l'altra, FERROCARRIL METROPOLITÁ DE BARCELONA, S.A., amb NIF
A08005795, i TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A., amb NIF A08016081, en
endavant TMB, ambdues amb domicili social a Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, Zona
Franca, representades pel Sr. Santiago Torres Sierra, en qualitat de Director de la Àrea
de Comunicació i Relacions lnstitucionals, segons escriptures de poder atorgades
davant el Notari de Barcelona, Sr. Josep Maria Valls i Xufré, el dia 12 de maig de 2016,
amb números 1.611 i 1.563 del seu protocol, respectivament.

Les parts es reconeixen recíprocament capacitat legal necessària per atorgar el present
conveni, i

MANIFESTEN

1.- Que la Mútua té per objecte proporcionar als seus mutualistes assegurances per a
donar cobertura a tots els riscos que afecten a les persones, oferint-los el millor servei
per a gaudir de les mateixes, i aquests efectes, esta degudament inscrita amb el núm.
M0379 en el Registre Administratiu d'Entitats Asseguradores de la Direcció General de
Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economia y Hacienda.

11.- Que 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 deis patrimoni històric i cultural de TMB.

111.- Que la Mútua ha manifestat la seva voluntat de col·laborar en les activitats
organitzades per TMB
PACTES
PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI
L'objecte d'aquest conveni és regular les condicions en qué es desenvoluparà la cessió
d'un espai publicitari al web del Club GenTMB entre TMB i la Mútua.

SEGON.- OBLIGACIONS DE TMB
TMB es compromet amb la Mútua a fer efectives les següents accions:
1. Donar difusió de les ofertes de la Mútua entre els membres del Club GenTMB
de la següent manera:
A. La publicació de l'oferta a l'espai web del Club GENTMB.
B. lncloure l'oferta en un deis newsletters setmanals que el Club GenTMB
envia als seus membres en la data acordada.
C. Nomenar un/a interlocutor/a per fer seguiment durant la vigència de
l'acord, que contribueixi a la implementació conjunta de la present
col·laboració.
TERCER. COMPROMISOS DE MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA
La Mútua es compromet a facilitar, en tot moment, el suport comercial, tècnic i
administratiu que es requereixi, amb la finalitat de donar el servei i l'atenció adequades
a les persones procedents del Club GenTMB, destinant, a aquests efectes, als membres
del seu equip comercial pera desenvolupar-les actuacions adients, per al seguiment
del present Conveni.
QUART.- FACTURACIÓ I PAGAMENT
El preu de la cessió de l'espai publicitari és de 1.000€.
30 dies després de la signatura d'aquest conveni, TMB lliurara a la Mútua dues factures,
una per part de TRANSPORTS DE BARCELONA, SA per import de 500€ més IVA i
una altra per part de FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA,
S.A per import de 500€ més IVA. Cadascuna de les factures correspon al 50% del preu
de la cessió.
La Mútua pagarà aquest import al comptat mitjançant transferència bancaria als comptes
següents:
TRANSPORTS DE BARCELONA, SA FERROCARRIL METROPOLITÁ DE BARCELONA, S.A -

CINQUE.- VIGENCIA
La durada d'aquest conveni s'estableix per a un any, podent-se renovar anualment, de
forma expressa i per escrit, per períodes d'un any.

SISE.- 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.
SETE.- 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, 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 de Barcelona, SA/Ferrocarril
Metropolita de Barcelona, SA (www.tmb.cat).

VUITE.-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 arbitres 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.
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