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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES 
CULTURALS I L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA PER ACOLLIR ELS 
WORKSHOPS INTERNACIONALS SOTA ELS NOMS D’EAVE I LIM.- 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, el Sr. Miquel Curanta i Girona, director de l'Institut Català de les 
Empreses Culturals, amb domicili, a efecte del present conveni, al Passatge de la 
Banca, 1-3, 08002 Barcelona, i NIF Q-0801212-B. 
 
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau, president de l’Institut de Cultura de Barcelona, en 
representació d’aquesta entitat per decret d’Alcaldia de 23 de juliol de 2021, en ús de 
les facultats conferides a l’article 6.2.h) dels estatuts de l’esmentat Institut, i amb seu al 
Palau de la Virreina, La Rambla, núm. 99, de Barcelona (08002), i amb CIF. P-
5890006-I, assistit en aquest acte per la Sra. Montserrat Oriol i Bellot, Secretària 
Delegada de l’Institut de Cultura de Barcelona. 
 
 
ACTUEN: 
 
El primer, en nom i representació de l’ICEC (d’ara endavant, ICEC), nomenat 
mitjançant Resolució CLT/2667/2018, de 13 de novembre (DOGC núm. 7749 -
16.11.2018), en virtut de l’Acord del Consell d’Administració de l’ICEC de 26 de 
novembre de 2020. 
 
El segon, en nom i representació de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), per 
decret d’alcaldia de 23 de juliol de 2021, i amb CIF P5890006I, actuant en ús de les 
facultats conferides a l’article 6.2.h) dels estatuts de l’esmentat Institut. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per a obligar-se a 
l’efecte del present conveni i declaren que els poders o facultats en virtut dels quals 
intervenen no els han estat revocats. 
 
 
MANIFESTEN: 
 
I.- Que l’ICEC és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia adscrita al 
Departament de Cultura, que té com a objecte impulsar el desenvolupament de les 
empreses i iniciatives dedicades a la producció, la distribució i la comercialització de 
productes culturals incorporats en qualsevol mena de suport i també les dedicades a la 
producció, la distribució i la comercialització de produccions audiovisuals. 
 
II. Que l’Institut de Cultura de Barcelona és una entitat pública empresarial local, amb 
personalitat jurídica i patrimoni independent, creada per l’Ajuntament de Barcelona 
amb l’objectiu de desenvolupar de forma directa les activitats culturals d’interès 
general, i entre d’altres finalitats té la de donar suport a la iniciativa ciutadana i cívica, 
impulsar les activitats culturals de sectors sense ànim de lucre i incentivar la presència 
a la ciutat, d’indústries culturals i d’equipaments d’ús cultural. 
 
III.- Que l’ICEC i l’ICUB han impulsat l’acollida a la ciutat de Barcelona de les activitats 
següents:  
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- Les edicions 2021 i 2022 del “Producer’s network”, taller de formació oferta pel 
programa EAVE. 
 
EAVE és una xarxa d’ensenyament professional, desenvolupament de 
projectes i plataforma de networking per a productors audiovisuals. 

 
Fundada el 1988 l’organització té com a objectius la creació d’oportunitats 
d’aprenentatge i ajuntar productors de diferents parts del món amb la voluntat 
de facilitar relacions per a la coproducció. Amb la seva feina volen encoratjar 
l’intercanvi d’idees i coneixement per tal d’enfortir la producció independent a 
tot el món. 
 
La formació anomenada “Producer’s Network” és l’estrella del programa i és 
una de les formacions amb més prestigi internacional a nivell de productors. 
EAVE porta 20 anys formant a gent de tot el món i creant enllaços entre 
territoris fomentant les coproduccions internacionals. La formació és una gran 
experiència no només per créixer, sinó sobretot per crear vincles i fer 
networking, i una oportunitat única per a presentar projectes i perfils 
professionals davant de decision makers d'alt nivell: des de programadors de 
festivals a distribuïdors, agents de vendes i potencials coproductors. 

 
La formació compta amb 50 participants cada any, la meitat dels quals aporten 
un projecte propi i aprofiten el taller per a treballar en el seu desenvolupament 
amb els companys i experts. L’altra meitat dels participants s’enfoca a 
desenvolupar les seves carreres. 
 
Els tallers “Producer’s Network” es basen en el treball en grup liderat per 
productors amb experiència i per experts en anàlisis de guió, desenvolupament, 
finançament, coproducció, màrqueting, ptiching, etc.  
 
En les edicions 2021 i 2022 del “EAVE Producer’s Network” està previst que 
entre 60 i 70 “decision makers” (commissioning editors, representants de fons 
regionals i nacionals, agents de vendes, etc.) participin en la discussió dels 
projectes, empreses i carreres dels participants. Un procés que ofereix un 
accés inusual a aquestes figures de la indústria, a nivell europeu.  
 
La realització dels tallers de “EAVE Producer’s network” a Barcelona suposa 
una oportunitat de formació excepcional per als productors catalans, tant a 
través de la seva participació en el taller com en les sessions plenàries, i una 
oportunitat de networking dins d’aquesta xarxa de formació.  
 

- L’edició 2021 del taller d’escriptura cinematogràfica “Prewriting workshop”, 
organitzat en el marc del LIM “The European development programme for 
limited budget feature films” (Programa Europeu per al desenvolupament de 
projectes cinematogràfics de baix pressupost) i adreçat a directors i escriptors, 
dissenyat a mida per satisfer les necessitats de la indústria local.  
 
LIM és l’acrònim de Less is More, i crea diversos tallers d’escriptura sota el 
lema  “Com més l’art està lligat per les limitacions, més lliure és”, d’Igor 
Stravinsky, per potenciar una generació de cineastes amb intenció d’obrir 
noves vies i trobar nous públics abordant nous temes.  
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LIM considera que vivim en una època de consum excessiu i de profunda 
preocupació ecològica. L’humanisme té problemes i la societat és incapaç de 
crear sentit. Mentrestant, les històries són el centre d’allò que ens fa humans. 
El cinema és una potent eina d’explicació d’històries actuals, connectada als 
nostres somnis i malsons, que pot contribuir a restaurar la nostra capacitat de 
crear significat, per ara i per a les generacions futures. 

 
LIM utilitza les limitacions creatives com a eina. El seu esperit i ambició 
excedeixen amb escreix el fàcil negoci de restringir pressupostos. Les 
limitacions imposades per si mateixes ajuden a aprofundir en el caràcter i 
l’emoció. Són un catalitzador per a experiències cinematogràfiques trencadores 
de parets. 

 
D’aquesta manera, les intel·ligents estratègies de limitació ajuden a fer 
ressaltar l’empremta única d’un cineasta, cosa que aporta al seu treball un fort 
avantatge en un mercat amb massa població. Òbviament, també, introduir 
limitacions al principi dels processos d’escriptura multiplica les possibilitats 
d’una pel·lícula de rodar-se aviat. 

 
La feina d’un guionista és, doncs, racionalitzar l’aparent complexitat. Una 
estratègia de limitació ben entesa desencadena decisions formals fortes que 
poden ajudar a fer que els jocs d’una imaginació privada siguin significatius per 
a tothom.  
 

 
En el marc del desenvolupament d’ambdós esdeveniments es preveu dur terme una 
presentació sobre la indústria cinematogràfica local (“case-study”), així com la inclusió 
d’experts locals en diverses activitats, com a eines de posicionament del territori 
davant d’un públic especialitzat i per generar interès pel territori i per Barcelona, en 
concret, entre els delegats internacionals que hi participen. 
 
IV.- Que el Consell d’Administració de l’ICEC ha autoritzat, mitjançant acord de data 26 
d’octubre de 2020, el compromís de a realitzar contra el pressupost 2022.  
 
En relació amb tot això, ambdues parts manifesten la seva voluntat d’establir una 
col·laboració, la qual es regirà pels següents 
 
PACTES: 
 
PRIMER.-  Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular la col·laboració de l’ICEC i l’Ajuntament de 
Barcelona, a través de l’ICUB, en el finançament de la realització i acollida de les 
activitats següents a la ciutat de Barcelona: 
 

- L’edició 2021 del taller “Producer’s Network” d’EAVE, del 8 al 15 de novembre 
de 2021. 
 

- L’Edició 2022 del taller “Producer’s Network” d’EAVE, durant el mes de 
novembre de 2022, en les dates concretes que les parts acordin amb EAVE. 
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- L’edició 2021 del taller de pre-escriptura cinematogràfica “Prewriting workshop 
de LIM, adreçat a directors i escriptors, del 13 al 17 de desembre de 2021. 

 
 
SEGON.- Aportacions de les parts 
 
L’ICUB assumirà, al seu càrrec, condicionat a la seva disponibilitat pressupostària i 
d’acord amb la normativa del sector públic vigent: 
 
Una aportació màxima de 100.000.- euros (IVA inclòs) en les edicions de 2021 dels 
tallers, amb el desglossament següent: 

 

 un import de 80.000.- euros (impostos inclosos) destinats a cobrir els costos 
d’organització del workshop EAVE de novembre 2021. Aquest import es pagarà 
amb càrrec del pressupost de l’ICUB per a l’any 2021.  

 

 un import de 20.000.- euros (impostos inclosos) destinats a cobrir els costos 
d’organització del workshop LIM de desembre 2021. Aquest import es pagarà 
amb càrrec del pressupost de l’ICUB per a l’any 2021. 
 

La posada a disposició, sempre que per dates i disponibilitat sigui possible, 
d’equipaments municipals per a la realització dels workshops previstos per a 2021 i 
2022 amb les característiques que s’estipulin per a cada trobada. 
 
L’ICEC assumirà, al seu càrrec: 
 
Una aportació màxima de 89.000.- euros (IVA inclòs) en les edicions de 2021 i 2022 
dels tallers, amb el desglossament següent: 
 

 un import de 7.000.- euros (impostos inclosos) destinats a cobrir els costos 
d’organització del workshop LIM de desembre 2021. Aquest import es pagarà 
amb càrrec del pressupost de l’ICEC per a l’any 2021. 
 

 un import de 82.000.- euros (impostos inclosos) destinats a cobrir els costos 
d’organització del workshop EAVE de novembre 2022. Aquest import es pagarà 
amb càrrec del pressupost de l’ICEC per a l’any 2022.  
 

Les parts executaran la despesa compromesa dintre de l’import màxim establert, 
mitjançant la contractació i pagament dels serveis i subministraments necessaris per al 
desenvolupament de l’activitat amb tercers proveïdors i amb subjecció a la normativa 
de contractes del sector públic, sense efectuar-se transferències econòmiques entre si. 
 
Dins del mes següent a la finalització de cada activitat les parts del present conveni 
informaran l’altra part sobre la despesa executada al seu càrrec en compliment del 
present conveni. 
 
TERCER.- Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern  
 
Ambdues parts es comprometen a complir amb llurs obligacions derivades del que 
estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
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QUART.- Comissió mixta de seguiment 
 
Ambdues parts es comprometen a materialitzar aquest conveni de col·laboració amb la 
màxima bona fe, tractant de solucionar de manera amistosa qualsevol diferència que 
pugui sorgir entre elles a causa de la interpretació o execució dels pactes als quals 
han arribat. 
 
A petició de qualsevol de les parts, podrà constituir-se una Comissió mixta de 
vigilància i seguiment dels acords del present conveni, a la qual correspondrà vetllar 
per al desenvolupament correcte del que s’hi estableix, així com la resolució dels 
problemes eventuals d’interpretació i  execució que se’n derivin. La Comissió, de 
composició paritària, es reunirà tantes vegades com els seus membres estimin 
convenient i estarà integrada per un representant de cada  entitat, nomenats a aquest 
efecte per cada part. Un cop constituïda, la Comissió aprovarà les seves normes 
internes de funcionament. 
 
 
CINQUÈ.- Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni de col·laboració serà des de la data de la seva signatura 
fins a la finalització de l’activitat, d’acord amb el previst al pacte primer.  
 
SISÈ.- Causes d’extinció i denúncia del conveni: 
 
Qualsevol de les parts podrà denunciar per causa justificada el present conveni, per 
escrit. Són causes d’extinció del present conveni les següents: 
 
- El compliment del seu objecte dintre del termini de la seva vigència 
- L’acord mutu entre les parts 
- L’incompliment de les seves clàusules per qualsevol de les parts 
- Qualsevol altra determinada en la legislació vigent 
 
La denúncia del conveni per l’incompliment de la contrapart s’haurà de fer previ 
requeriment a la part incomplidora perquè en un termini màxim d’una setmana 
l’esmeni, sempre que es tracti d’un incompliment esmenable. 
 
La resolució dels problemes d’interpretació i de compliment que puguin sorgir durant 
l’execució del conveni correspondrà a la comissió de seguiment prevista a la clàusula 
sisena.  
 
SETÈ.- Limitació de responsabilitat 
 
El present conveni no es podrà considerar com a constitució de societat o associació 
entre les parts, que assumiran només les obligacions que dimanen d’aquest conveni. 
La responsabilitat de cadascuna de les parts es limitarà a les obligacions que s’hi 
estipulen. 
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat ni subsidiarietat i cadascuna d’elles 
respon individualment per la seva actuació. La responsabilitat que es pugui generar 
enfront tercers a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d’aquest 
conveni correspon a l’ens executor material de les actuacions. 
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I, en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present conveni, per 
duplicat exemplar, en el lloc i la data que s’indiquen a l’encapçalament.  
 
VUITÈ.- De conformitat amb allò que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament 
General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), les dades de caràcter 
personal dels signataris del present conveni que consten en l’encapçalament, així com 
qualsevol altra dada que aquests facilitin com a conseqüència de la gestió o execució 
del present conveni, seran tractades en el marc de l’activitat “convenis” o “...............”, 
de cadascuna de les parts, les dades d’identificació de les quals són les que consten a 
l’encapçalament, i que té per finalitat gestionar l’execució dels convenis que 
subscriuen, respectivament, aquestes entitats. La signatura d’aquest conveni 
constitueix la base legal per al tractament d’aquestes dades. Les persones titulars de 
les dades poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al 
tractament, portabilitat de les dades, presentació de reclamació davant l’autoritat de 
control i sol·licitud de limitació, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a les 
adreces que s’indiquen a continuació, en què cal que s’identifiquin amb nom i cognoms 
i NIF, i que indiquin quin/s dels drets anteriors volen exercir, així com la informació 
addicional que escaigui. En relació amb l’ICEC, l’adreça és: 
protecciodades.icec@gencat.cat. En relació amb l’ICUB, l’adreça web per contacte 
amb el delegat de protecció de dades és ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades. 
Les dades personals dels intervinents no seran objecte de decisions automatitzades, i 
podran ser objecte de cessió a d’altres entitats amb l’única finalitat de respectar un 
correcte desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni sempre i quan es tinguin 
subscrits acords de confidencialitat i privacitat conforme la normativa de protecció de 
dades amb aquestes terceres entitats, així com amb els proveïdors de serveis que 
suporten la gestió del present conveni.  
En cas que les parts necessitessin contractar serveis de proveïdors ubicats en països 
que no disposin de normativa equivalent a l’europea (Tercers Països), per al 
tractament de les seves dades, aquesta contractació es realitzarà previ compliment de 
tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, aplicant les 
garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat. 
 
 
NOVÈ.- Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que no es puguin resoldre en el si de la comissió mixta s’han 
de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa i a la competència dels Jutjats i 
Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui 
correspondre.  
 
 
 
Miquel Curanta i Girona 
Director de l’ICEC 
 
 
 
 

Jordi Martí i Grau 
President de l’ICUB 
 
 

 
 
Montserrat Oriol i Bellot 
Secretària delegada de l’ICUB 
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