CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR
SOCIAL I FAMÍLIA (MITJANÇANT L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES) I
TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA

Barcelona, 17 d’octubre de 2014

REUNITS

D'una banda, la senyora Neus Munté i Fernández, consellera de Benestar Social i
Família en virtut del Decret 166/2012, de 27 de desembre, pel qual es nomenen la
vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la
Generalitat de Catalunya i el secretari del govern.
I de l’altra, el senyor Joaquim Forn i Chiarello, en qualitat de president de les
empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, amb CIF A08005795; de
Transports de Barcelona, SA, amb CIF A08016081, en virtut de sengles escriptures de
poders, atorgades en data 25/11/2011 davant el Notari de Barcelona senyor Ricardo
Ferrer Marsal, amb números de protocol 3339 i 3336, respectivament, ambdues
societats amb domicili social al carrer 60, núm. 21-23 Sector A, Polígon Industrial Zona
Franca de Barcelona (08040); i en representació de la Fundació TMB, amb CIF
G65395089 segons escriptura atorgada en data 28/12/2011, davant el Notari de
Barcelona senyor Ricardo Ferrer Marsal, amb número de protocol 3671.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la qualitat amb què actuen i la capacitat
legal necessària per atorgar aquest conveni i

MANIFESTEN

I.- Que l’Institut Català de les Dones (ICD), creat mitjançant la Llei 11/1989, és un
organisme autònom adscrit al departament de Benestar Social i Família i té entre les
seves finalitats la de fomentar i coordinar la prestació de serveis de tot tipus a la dona,
mitjançant l’establiment de convenis amb entitats públiques i privades.
II.- Que l’ICD ha exposat el seu interès de difondre i donar a conèixer les diferents
campanyes i activitats de l’ICD, en especial el Servei d’Atenció Telefònica
Especialitzada per a les dones en situació de violència masclista 900 900 120 (Línia
900 900 120), entre d’altres i, per tant, s’encarregarà de la gestió del present Conveni.
III.- Que Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA i Transports de Barcelona, SA (en
endavant TMB quan siguin designades conjuntament) són les principals empreses de
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transport de viatgers, operadores del servei de metro i autobusos respectivament, a la
ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. I què, en el marc de la seva política
de responsabilitat social corporativa, TMB promou la concertació d’acords de
col·laboració per a la difusió de missatges, activitats o esdeveniments que siguin
d’interès general per a la ciutadania i que estiguin organitzats per entitats o institucions
sense afany de lucre, tot utilitzant els canals de comunicació incorporats a les seves
xarxes i instal·lacions.
IV.- Que 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, la conservació dels fons de
material històric i documental que forma part del patrimoni històric, cultural i social de
TMB i la difusió dels aspectes culturals i dels valors relacionats amb el transport públic,
així com promoure convenis de col·laboració amb institucions i entitats per tal de
potenciar les activitats socials i culturals a la xarxa de transport públic de TMB.
V.- Que, posades les parts signants de mutu acord amb la finalitat d'establir els termes
en que es concreta aquesta col·laboració, subscriuen aquest conveni que es regeix
pels següents.

PACTES

Primer.- Objecte
L'objecte d'aquest Conveni és l'establiment d'un marc de col·laboració entre el
departament de Benestar Social i Família (mitjançant l’ICD) i TMB i la seva Fundació,
per a la difusió de les diferents campanyes i activitats de l’ICD, com la Línia 900 900
120, mitjançant els canals de comunicació de TMB que es concretin en cada cas.

Segon.- Compromisos que assumeixen les parts
Aquest Conveni no genera cap mena d'aportació econòmica per a les parts i, en
conseqüència, té caràcter gratuït.
1. Compromisos que assumeix TMB i la seva Fundació:
- Cedir els espais de la programació de MouTV que li són propis, per a l’emissió de
quatre càpsules informatives de 20 segons de durada, que seran produïdes per l’ICD
d’acord al format i el disseny corporatiu de la plataforma MouTV i incorporant en tot
cas la plantilla “TMB Recomana” segons l’actual normativa de col·laboracions de TMB.
Així mateix, es podran emetre informacions puntuals facilitades per l’ICD a incorporar a
l’agenda d’aquest canal, sempre que l'actualitat informativa del dia i el nivell de
comercialització ho permetin.
-Gestionar la distribució d’un màxim de deu mil fulletons informatius produïts per l’ICD
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d’acord a les plantilles “TMB Recomana” previstes per la normativa de col·laboracions
de TMB.
2. Compromisos que assumeix el departament de Benestar Social i Família (mitjançant
l'ICD):
-Posar a disposició de TMB i la seva Fundació els espots TMB Recomana que es
produeixin, amb el temps i la forma pactats.
-Facilitar ocasionalment alertes de serveis o missatges d’interès per a la ciutadania,
que es considerin suficientment importants per incorporar-los també a l’agenda de
MouTV.
-Produir i lliurar les corresponents peces informatives en el temps i la forma pactats.
-Incorporar el logotip de TMB i la seva Fundació d’acord amb la seva normativa
d’utilització, a les diferents comunicacions i materials gràfics als que es faci constar la
col·laboració.

Tercer.- Vigència
Aquest Conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i es mantindrà fins el 31
de desembre de 2014. Transcorregut aquest termini, restarà automàticament extingit,
tret que les parts, prèviament i per escrit, acordin prorrogar-lo pel temps que estimin
convenient.

Quart.- Causes de modificació, extinció i resolució del conveni
El Conveni podrà ser modificat per acord exprés de les parts manifestat per escrit
mitjançant la signatura de la corresponent addenda.
Aquest conveni s'extingirà per alguna de les causes següents:
a) Per mutu acord de les parts que el subscriuen, manifestat per escrit.
b) Per la denúncia d'una de les parts comunicada a les altres per escrit, amb una
antelació mínima de dos mesos.
Aquest Conveni es podrà resoldre anticipadament per l'incompliment manifest de
qualsevol de les obligacions pactades per alguna de les parts signants. La part
perjudicada podrà reclamar a l'altra la indemnització pels danys i perjudicis soferts.

Cinquè.- Comissió Técnica de Seguiment
Es constituirà una Comissió Tècnica de Seguiment del Conveni integrada per un
representant de cadascuna de les parts signants, amb les funcions següents:
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a) Instrumentalitzar les relacions de col·laboració i cooperació entre les parts.
b) Realitzar les tasques de seguiment, control i avaluació de les actuacions
desenvolupades.
c) Analitzar les qüestions d'interès comú per a l'adequat compliment de l'objecte
d'aquest conveni.
d) Revisar els procediments establerts i actuacions que es desitgi executar, així
com proposar nous procediments i línies d'actuació.

Sisè.- Règim jurídic i resolució de controvèrsies
Aquest Conveni té naturalesa administrativa i queda fora de l'àmbit d'aplicació de la
Llei de contractes del sector públic, sens perjudici de l'aplicació dels seus principis i
criteris per resoldre dubtes i llacunes que poguessin produir-se, i es regeix pel que fa a
la seva interpretació i desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i,
supletòriament, per l'ordenament jurídic administratiu.
Les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació o compliment del Conveni
s'intentaran resoldre per mutu acord de les parts mitjançant la Comissió Técnica de
Seguiment. No obstant això, en cas de persistència del desacord, correspondrà a la
jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin
sorgir.

I, com a prova de conformitat amb el contingut del conveni, les parts el signen per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que s'indiquen a l’encapçalament.

Neus Munté i Fernández

Joaquim Forn i Chiariello

Consellera de

President de TMB

Benestar Social i Família
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