
Data Signants Objecte Vigència Aportació econòmica Drets i obligacions

25/01/2016

Consorci Mercat de les Flors i 

Consorci de Biblioteques de 

Barcelona

Col·laboració entre el Mercat de les Flors i el 

CBB, per promoure els serveis de cadascuna de 

les institucions als usuaris fidelitzats que té 

l’altra institució així com arribar a nous públics

25/01/2016 a 

31/12/2016
0

Per tal d’aconseguir els objectius esmentats, el Mercat de les Flors:

• Realitzarà un 15 % de descompte en el preu d’entrada al Mercat de les Flors, als posseïdors del carnet de biblioteques. Aquest percentatge podrà ser modificat 

per part del Mercat de les Flors de temporada a temporada previ avís al CBB.

• Col·laborarà en l’organització d’activitats conjuntes amb el CBB, emmarcades en el programa d’activitats de difusió de la lectura de les Biblioteques de 

Barcelona, o en d’altres que, per la programació d’ambdues institucions, es consideri adient.

• Enviarà a les Biblioteques de Barcelona, gestionades pel CBB, material promocional de les seves activitats, per tal que aquestes institucions puguin distribuir-lo 

en els seus espais de trobada i així informar als seus usuaris dels diferents programes del Mercat de les Flors.

• Incorporarà en espais específics del Mercat de les Flors informació relativa a la Xarxa de biblioteques públiques de la ciutat.

• Produirà, sempre que ho cregui Convenient, punts de llibre, on en una cara es publicitarà la seva oferta i l’altra cara servirà per a estampar les dates de retorn 

dels llibres prestats a les biblioteques. El CBB es compromet a fer-ne la distribució a tots els seus equipaments

El CBB mitjançant aquest acord: 

• Difondrà al conjunt d’usuaris de les biblioteques públiques i en especial als posseïdors del carnet les activitats del Mercat de les Flors mitjançant:

o La web de biblioteques i xarxes socials. 

o El conjunt d’equipaments bibliotecaris de la ciutat, a través del seu servei d’informació i en l’espai adient per col·locar material informatiu. 

o Les pantalles informatives de les biblioteques

o El mailing específic, consistent en un butlletí electrònic, que inclourà la selecció d’activitats que el Mercat de les Flors hagi comunicat prèviament.

o Material genèric de difusió de les activitats de Biblioteques de Barcelona. 

• Elaborarà accions específiques, vinculades a donar a conèixer el carnet de les biblioteques com un carnet que t’obre la porta al món de la cultura, per difondre 

entre els usuaris de la xarxa de biblioteques el conjunt d’acords amb institucions culturals de la ciutat, entre elles el Mercat de les Flors.

• Podrà incloure en el programa d’activitats estables de Biblioteques de Barcelona alguna activitat vinculada a la programació del Mercat de les Flors.

• Podrà organitzar activitats conjuntes amb el Mercat de les Flors, emmarcades en el programa d’activitats de les Biblioteques de Barcelona.

• Així com d’altres similars relacionades amb l’objecte d’aquest Conveni.

26/02/2016

Consorci Mercat de les Flors i 

Associació de Companyies 

Professionals de Dansa

Aplicació de descomptes en les entrades als 

espectacles programats pel Mercat de les Flors 

als membres de l’Associació 

10/02/2016 a 

31/12/2016
0

En l’àmbit de col·laboració entre les parts, el Mercat de les Flors es compromet a: 

• Aplicar un descompte del 50% en l’adquisició d’1 entrada als membres de l’Associació 

Aquest descompte s’aplicarà tots els dies de la setmana per a entrades adquirides a la taquilla del teatre 2 hores abans de l’inici de la funció, sense reserva 

prèvia i sempre i quan hi hagi disponibilitat d’aforament a la sala. En tot cas l’entrada amb el 50% de descompte mai podrà ser inferior als 6 €. 

• En el cas de venda anticipada s’aplicarà un descompte del 15% en un màxim d’1 entrada.

En l’àmbit de col·laboració entre les parts, els membres de l’Associació es comprometen a:

• Acreditar la seva pertinença a l’Associació mitjançant la presentació del carnet de soci de l’Associació per tal que se li apliqui el descompte indicat.• Acreditar la seva pertinença a l’Associació mitjançant la presentació del carnet de soci de l’Associació per tal que se li apliqui el descompte indicat.

18/02/2016
Consorci Mercat de les Flors i 

Institut del Teatre

Establir un marc formal de col·laboració entre 

l’Institut del Teatre i el Mercat de les Flors en 

aspectes acadèmics i investigadors, així com en 

altres assumptes d’interès comú relacionats amb 

el camp artístic i cultural, que permeti impulsar 

projectes comuns i assolir els objectius propis de 

cadascuna de les institucions

01/09/2016 a 

31/08/2020 
0


