
EL GRUP MUNICIPAL DEL COMÚ DE LLEIDA A L´AJUNTAMENT DE LLEIDA, i en el seu nom el seu

Portaveu, Sergi Talamonte Sánchez, d’acord amb el que disposa el Règim de Sessions Plenàries i

Normes de Funcionament del Ple, presenta al Ple d’aquesta Corporació del mes de febrer de 2017

la següent: 

MOCIÓ 

Per la regularització urgent de la venda d'entrades per a la Llotja, la

gestió del fitxer de dades personals i del web 

Exposició de motius:

El 31 de desembre de 2015 va finalitzar el contracte que la Fundació de La Llotja 
tenia amb l’empresa Zucar Event SL per la gestió de la programació del teatre de la
Llotja i que integrava, la venta d’entrades del teatre, tant en format telemàtic com 
en taquilla.

En el conveni signat el 25 de març de 2010 entre la ‘’Fundació la Llotja’’ i ‘’La Llotja 
de Lleida SA’’, en la clàusula 8 s’indicava que la taquilla del teatre la gestionaria la 
concessionària ‘’La Llotja de Lleida SA’’

Malgrat això, la inclusió de la gestió de la taquilla del teatre en el contracte amb 
l’empresa Zucar Event SL va ser possible per un document de cessió posterior 
signat entre La Llotja de Lleida SA i la Fundació la Llotja. I aquesta el va incloure en
el contracte amb l’empresa Zucar Event SL. Signat al desembre del 2012. 

Aquest contracte no va fixar una comissió concreta per la gestió de la taquilla, però
l’empresa Zucar Event SL, ha cobrat 2€ per entrada, tant en venda en telegestió 
com en venda en taquilla, fet que suposa un preu abusiu i que carregen en excés 
els preus dels espectacles programats al teatre de la Llotja, ja que en condicions 
normals de mercat aquests preus de gestió en teatres de titularitat pública suposen
menys de 0'5€ per entrada.



A l'empara d’aquest contracte la concessionària va posar en marxa el domini web 
‘’www.teatredelallotja.cat’’ on es feia difusió de la programació del teatre i on 
integrava (mitjançant el domini web ‘’www.koobin.com’’) la secció d’Amics de la 
Llotja, assumint també la gestió del seu fitxer de dades personals. Aquest fitxer va 
anar creixent incloent de forma automàtica les dades personals de les persones que
compraven entrades per via telemàtica per als espectacles programats per la 
concessionària. Aquest fitxer va arribar a tenir les dades personals de més de 
46.000 persones. Malgrat això mai es va inscriure aquest fitxer al registre de fitxers
de dades personals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, com indica la llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(com es pot comprovar als annexos gràfics que s’adjuntem a la moció).

Al finalitzar el contracte amb la concessionària de la programació del teatre, 
l’empresa Zucar Event SL, a finals del 2015, la gestió de la taquilla teòricament va 
retornar a mans de La Llotja de Lleida SA. Però la gestió de la pàgina web, la venda
d’entrades on-line i el fitxer de dades personals dels Amics de la Llotja continua en 
mans de l’empresa Zucar Event SL tal com consta a dia d’avui a l'avís legal de la 
pròpia pàgina web (com es pot veure als annexos gràfics que s’adjuntem a la 
moció).

Aquests fets suposen una greu irregularitat, tant en la pròpia gestió de les dades 
personals dels Amics de la Llotja com en l’ús privatiu de la pàgina web, la gestió de 
les dades personals i la venda d’entrades del teatre de la Llotja, un cop finalitzat el 
contracte amb l’empresa Zucar Event SL.

Amés es pot interpretar que hi havia un conflicte de incompatibilitat en la gestió de 
la programació i la gestió de la taquilla per part d’una mateixa empresa que te, a 
més, marcats interessos en el món de la programació cultural a Lleida, Fet que 
genera una possible situació de monopoli en el sector. 

A principis del 2016 la regidoria de cultura va anunciar que la gestió de la 
programació artística del Teatre de la Llotja passaria a mans de la pròpia regidoria 
mitjançant l'Institut Municipal d’Acció Cultural IMAC.

Amb els fets recents i l’anunci de rescissió de la concessió de l’ús privatiu del palau 
de congressos i el teatre de la Llotja per part de ‘’La Llotja de Lleida SA’’ es torna a 
produir una nova situació d’irregularitat i de buit en la gestió de tot l’equipament i 
de la taquilla del teatre que cal redreçar.

Per tot l’exposat, i davant la necessitat urgent de treure a licitació el sistema de 
venda d’entrades del Teatre de la Llotja i de regularitzar la gestió de les dades 
personals de més de 46.000 Lleidatans, el grup municipal del Comú de Lleida 
proposa al ple municipal els següents:

http://www.koobin.com/


Acords

1- Treure a licitació, el més aviat possible, el sistema de venta de entrades del 
teatre i el palau de congressos de la Llotja de Lleida. La licitació es farà a càrrec de 
la regidoria de Cultura. En el procés de licitació de la gestió del tiketing haurà de 
ser motiu d'exclusió de la licitació promoure i/o explotar obres d’art escèniques i 
musicals, incloses les tasques d’intermediació i representació de les companyies i 
artistes a exhibir, així com las tasques de producció local de dits espectacles o 
representacions.

2- Recuperar immediatament el control i la integritat del fitxer de dades personals 
dels "Amics de la Llotja", inscriure'l a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, 
com a fitxer de titularitat pública de dades personals, assegurant els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de les persones inscrites en aquests fitxer, així 
com deslligar-lo del procés de la venda d'entrades.

3- Recuperar immediatament la gestió del domini web ‘’www. teatredelallotja.cat’’ i 
del club ‘’Amics de la Llotja’’ per part de la Regidoria de Cultura de l’ajuntament de 
Lleida.

4- Comunicar aquests acords i el contingut d’aquesta moció a l'Agència Espanyola 
de Protecció de Dades. 

Lleida, 14 de febrer de 2017

D. Sergi Talamonte Sánchez

Portaveu del Grup Municipal Comú de Lleida

A L'IL·LUSTRÍSSIM PAER EN CAP DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA



ANNEX GRÀFIC




