
Data Signants Objecte Vigència Aportació econòmica 
 
 

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 

 
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 

 
 
 

18/02/2016 

 
 
 

Consorci Mercat de les Flors i Institut del Teatre 

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 

 
 

18/02/2016 

 
Consorci Mercat de les Flors i Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i 

Pensions de Barcelona, "la Caixa" 

Col·laboració entre la Fundació Bancària “la Caixa” i el 
Mercat de les Flors per afavorir el foment dels àmbits de 

l’educació i les arts escèniques a través del programa 
CaixaEscena de la Fundació Bancària “la Caixa” 

 
 

Fins el 17/02/2020 

 
 

0 

 
 

18/02/2016 

 
 

Consorci Mercat de les Flors i Institut del Teatre 

Establiment de les condicions entre l’Institut del Teatre i el 
Mercat de les Flors per a la utilització de la Sala Ovidi 

Montllor de manera paritària, amb un ús que totalitzi la 
meitat de l’any per a cadascuna de les parts 

 
 

01/09/2016 a 
31/08/2020 

El Mercat de les Flors 
assumeix les despeses 

del servei de suport 
tècnic per ús de la Sala 

OM 
 
 

14/03/2016 

 
 

Consorci Mercat de les Flors, Institut Municipal d'Eduacació de 
Barcelona i Institut del Teatre 

Regulació de la col·laboració de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona, el Consorci Mercat de les Flors i 
l’Institut del Teatre en el projecte “TOT DANSA”, adreçat 
als centres públics d’educació de secundària per al curs 

2015/2016 

 
 

Fins el 31/08/2016 

 
 

0 

17/03/2016 Consorci Mercat de les Flors i Institut del Teatre 
Patrocini per l’elaboració del Volum VI de la col·lecció “Cos 

de Lletra”. 31/01/2017 
Aportació de l'Institut 
del Teatre de 6.000 € 

 
 

08/04/2016 

 
Consorci Mercat de les Flors i i Informació i Comunicació de 

Barcelona, S.A. (BTV i Barcelona FM) 

 
Col·laboració per la cessió d'espais publicitaris a canvi de 

reconeixement públic 

 
 

Fins el 31/12/2016 
Intercanvi de 900 € més 
IVA (valor aportacions 

realitzades) 

 
 

11/05/2016 

 
Consorci Mercat de les Flors i i Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya 

Regulació de la subvenció nominativa del Consorci Mercat 
de les Flors per part de la Generalitat de Catalunya per a 

l’exercici 2016. 

Fins el 31/07/2017 o la 
completa justificació de 

la subvenció 

Aportació de la 
Generalitat de 
Catalunya de 
1.056.194,18 € 

 
09/09/2016 

Consorci Mercat de les Flors i Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) 

Pròrroga del Conveni signat entre les dues parts en data 
23/09/2013 per la seva col·laboració en el marc del 

Projecte Quadern Cultura 

Del 23/09/2016 fins el 
22/09/2017 

 
0 

 
 

21/10/2016 

 
Consorci Mercat de les Flors i i Institut de Cultura de Barcelona 

(ICUB) 

 
Encàrrec de gestió del Graner - Illa Philips, Centre de 

Creació, pel 2016/2017 

 
 

Fins 31/12/2017 
Aportació de l'ICUB de 

225.950,00 € per a cada 
exercici (2016/2017) 

 
 

08/11/2016 

 
Consorci Mercat de les Flors i Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals 

Col·laboració entre el Mercat de les Flors i la CCMA en 
relació al compliment de la missió i objecteius del Mercat 

de les Flors i de la CCMA pel que fa la promoció i difusió de 
la cultura 

 
Temporada 2016/2017 

i 2017/2018 

 
 

0 

 
14/11/2016 

Consorci Mercat de les Flors i Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona 

Addenda al Conveni marc de col·laboració per a la 
implementació del Projecte Escoles Bressol durant el curs 

2016/2017 

Curs acadèmic 
2016/2017 

Aportació de l'IMEB de 
10.920 € 



 
 

26/11/2016 

 
 

Consorci Mercat de les Flors, Institut Municipal d'Eduacació de 
Barcelona i Institut del Teatre 

Regulació de la col·laboració de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona, el Consorci Mercat de les Flors i 
l’Institut del Teatre en el projecte “TOT DANSA”, adreçat 
als centres públics d’educació de secundària per al curs 

2016/2017 

 
 

Fins el 31/08/2017 

 
 

0 

 
30/11/2016 

 
Consorci Mercat de les Flors i Fundació Privada Banc de Sabadell 

Conveni de col·laboració per a la implementació del 
Projecte PIEA 

 
Fins el 31/12/2017 

Aportació de FBS de 
15.000 € al 2016 i de 

20.000 € al 2017 

 
30/11/2016 

 
Consorci Mercat de les Flors i Institut del Teatre 

Addenda I al Conveni específic entre l'IT i el CMF per a la 
utilització compartida de la Sala OM per a la temporada 

artística-curs acadèmic 2017/2018 

 
31/07/2018 

 
0 

 
 

30/06/2016 

Consorci Mercat de les Flors, Fundació SGAE, Institut de Cultura 
de Barcelona, La Caldera de Les Corts, Teatre-Auditori de Sant 

Cugat, Centre Cultural de Terrassa, Associació de Professionals de 
la Dansa de Catalunya (APDC), el SAT Espai Dansat i l'Institut del 

Teatre 

 
 

Col·laboració per a la concessió del Premi de Dansa 2016 

 
 

31/12/2017 

 
 

0 

10/02/2016 
Consorci Mercat de les Flors i Associació de Companyies 

Professionals de Dansa Col·laboració per aplicació de descomptes 31/12/2017 0 

 
30/12/2016 

Consorci Mercat de les Flors i Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 

Col·laboració per fer front al dèficit previst en el 
pressupost 2016 per l'impacte de l'acord de liquidació 

d'IVA de m2013 per part de l'AEAT 

 
31/12/2017 

 
0 

 
13/01/2017 

Consorci Mercat de les Flors i Consorci de Biblioteques de 
Barcelona 

Col·laboració per a promoure els serveis de cadascuna de 
les insitutcions als usuaris fidelitzats que té l'altra institució 

així com per a arribar a nous públics 

 
31/12/2017 

 
0 

16/01/2017 Consorci Mercat de les Flors i Institut Català d'Empreses Culturals 
Participació del Mercat de les Flors en el programa Escena 

25 31/12/2017 0 

 
 
 
 

01/02/2017 

 
 
 

Consorci Mercat de les Flors i INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE 
BARCELONA, S.A. 

objecte establir els termes de la col·laboració entre les 
institucions esmentades per tal que BTV i BARCELONA FM 

ofereixin al Mercat de les Flors espais publicitaris de 
promoció de la seva programació regular i aquest, a canvi 
de la col·laboració rebuda, difongui la col·laboració de BTV 

i BARCELONA FM d’acord amb les seves possibilitats i 
protocols interns. 

 
 
 
 

fins 31/12/2017 

 
 
 
 

900€+ IVA 

 
 

03/02/2017 

 

Consorci Mercat de les Flors i Associació de Companyies 
Professionals de Dansa de Catalunya 

 
objecte l’aplicació de descomptes en les entrades als 

espectacles programats pel Mercat de les Flors als 
membres de l’Associació. 

 
 

fins 31/12/2017 

 
 

0 

16/02/2017 Consorci Mercat de les Flors i Institut del Teatre 
Patrocini per l’elaboració del Volum VII de la col·lecció “Cos 

de Lletra”. 31/12/2017 
Aportació de l'IT de 

6.000,00 € 
 

28/07/2017 
Consorci Mercat de les Flors i Institut de Cultura de Barcelona 

(ICUB) 

Conveni de Col·laboració per la instal·lació i gestió del 
sistema de venda d'entrades del Consorci Mercat de les 

Flors a les taquilles del Palau de la Virreina 

 
31/08/2018 

 
0 

 
 

04/09/2017 

Consorci Mercat de les Flors, Fundació SGAE, Institut de Cultura 
de Barcelona, La Caldera de Les Corts, Teatre-Auditori de Sant 

Cugat, Centre Cultural de Terrassa, Associació de Professionals de 
la Dansa de Catalunya (APDC), el SAT Espai Dansat i l'Institut del 

Teatre 

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes i 
condicions de la col•laboració de cada entitat signatària en 
la concessió del Premi de Dansa que promou l’Institut del 

Teatre en la seva segona edició (Any 2017). 

 
 

31/12/2017 

 
 

0 

10/10/2017 
Consorci Mercat de les Flors i Institut de Cultura de Barcelona 

(ICUB) 
objecte Quadern Cultura apropar l'equipament i les arts 

escèniques als més joves 31/12/2019 compra d'entrades 

 
 

30/01/2018 

 
 

Consorci Mercat de les Flors i Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona 

L’objecte del present Conveni és regular la col·laboració de 
les entitats per a la realització de diverses activitats 

relacionades amb l’artista Yvonne Rainer, en el marc de la 
programació artística del MACBA i del Mercat de les Flors. 

 
 

31/12/2018 

 



 
14/02/2018 

Consorci Mercat de les Flors i Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) 

pròrroga del Conveni signat entre les dues parts la 
instal·lació i gestió del sistema de venda d’entrades del 
mercat de les flors a les taquilles del Palau de la Virreina 

 
31/07/2019 

 
0 

 
 

26/02/2018 

 
 

Consorci Mercat de les Flors i Consorci Transversal d'Activitats 
Culturals 

És objecte d’aquest Conveni regular la col·laboració entre 
el Mercat de les Flors i Transversal per la realització del 

projecte “Tots Dansen” adreçat als centres públics 
d’educació de secundària de l’àmbit Catalunya pel curs 

2017/2018. 

 
 

30/06/2018 

 
 

0 

 
 

06/04/2018 

 
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 

 
 

31/12/2018 

 
 

0 

 
 

23/04/2018 

 
 

Consorci Mercat de les Flors, Institut Municipal d'Eduacació de 
Barcelona i Institut del Teatre 

Regulació de la col·laboració de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona, el Consorci Mercat de les Flors i 
l’Institut del Teatre en el projecte “TOT DANSA”, adreçat 
als centres públics d’educació de secundària per al curs 

2017/18 

 
 

01/07/2017 a 
31/08/2018 

 
 

0 

 
 
 

04/05/2018 

 
 
 

Consorci Mercat de les Flors i Fundació Banc del Sabadell 

 
L’objecte del present Conveni és regular els termes i 
condicions de la col·laboració econòmica de la Fundació BS 
en el PIEA, definit en l’Expositiu III, durant l’exercici 2018 
comprometent-se el Mercat de les Flors a la difusió de la 
col·laboració 

 
 
 

31/12/2018 

 
 
 

20.000 € 

 
 
 

14/05/2018 

 
 

Consorci Mercat de les Flors i Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona 

Objecte d’aquest conveni és l’encàrrec de gestió per part 
de l’IMEB al consorci Mercat de les Flors, per a la 

implementació del Projecte Cos i Moviment a les escoles 
bressol municipals de Barcelona durant el curs 17-18 i 18- 

19 

 
 
 

30/06/2019 

 
 
 

ingrès 11720€ 

 
 
 
 

30/05/2018 

 
 
 

Consorci Mercat de les Flors i Informació i Comunicació de 
Barcelona, S.A. 

objecte establir els termes de la col·laboració entre les 
institucions esmentades per tal que BTV i BARCELONA FM 

ofereixin al Mercat de les Flors espais publicitaris de 
promoció de la seva programació regular i aquest, a canvi 
de la col·laboració rebuda, difongui la col·laboració de BTV 

i BARCELONA FM d’acord amb les seves possibilitats i 
protocols interns. 

 
 
 
 

fins 31/12/2018 

 
 
 
 

900€+ IVA 

05/07/2018 
Consorci Mercat de les Flors i Institut de Cultura de Barcelona 

(ICUB) 
Encàrrec de gestió del Graner - Illa Philips, Centre de 

Creació, pel 2017/18 31/12/2018 305.450 € 

 
06/07/2018 

 
Consorci Mercat de les Flors i Institut del Teatre 

Addenda I al Conveni específic entre l'IT i el CMF per a la 
utilització compartida de la Sala OM per a la temporada 

artística-curs acadèmic 2018/19 

 
31/12/2019 

 
0 

 
 

03/09/2018 

Consorci Mercat de les Flors, Fundació SGAE, Institut de Cultura 
de Barcelona, La Caldera de Les Corts, Teatre-Auditori de Sant 

Cugat, Centre Cultural de Terrassa, Associació de Professionals de 
la Dansa de Catalunya (APDC), el SAT Espai Dansat i l'Institut del 

Teatre 

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes i 
condicions de la col•laboració de cada entitat signatària en 
la concessió del Premi de Dansa que promou l’Institut del 

Teatre 

 
 

31/12/2018 

 
 

0 

 
 

12/11/2018 

 
 

Consorci Mercat de les Flors i Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) 

l’objecte del present conveni l’establiment de les 
condicions de la col·laboració entre les parts signants, per 

al finançament i la realització de dues residències de 
creació en dansa contemporània a realitzar per part del 

Mercat de les Flors durant el curs 2018-2019 

 
 

30/06/2019 

 
 

ingrés 22200€ 

 
 

14/12/2018 

 
Consorci Mercat de les Flors i Estat d'Israel a través de 

l'Ambaixada d'Israel a Espanya 

Conveni de col·laboració entre el consorci mercat de les 
flors i la Embajada de Israel en España per a la 

representació de l’espectacle “Venezuela”, de Batsheva 
Dance Company 

 
 

28/02/2018 

 
 

Ingrés de 5000 € 

     

     



Data Signants Objecte Vigència Aportació econòmica 
 

04/03/2019 
 

Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), el Consorci 
Mercat de les Flors i l’Institut del Teatre 

 
Conveni de col·laboració entre Institut Municipal 

d’Educació de Barcelona (IMEB), el Consorci Mercat de les 
Flors i l’Institut del Teatre, per a la participació en el 
projecte TOT DANSA adreçat als isntituts públics de 

secundària curs 18-19 
 

 
31/08/2019 

 
Ingrés 7613,60€ 

 
 

01/04/2019 

 
 

Consorci Mercat de les Flors i Fundació privada Banc del Sabadell 

 
L’objecte del present Conveni és regular els termes i 

condicions de la col·laboració econòmica de la Fundació 
privada Banc de Sabadell i el Consorci Mercat de les Flors 

per la col·laboració amb el projecte “Cèl·lula” 
 

 
 
 

31/12/2019 

 
 
 

20.000 € 

 
09/05/2019 

 
 

Consorci Mercat de les Flors i Consorci Transversal d'Activitats 
Culturals 

És objecte d’aquest Conveni regular la col·laboració entre 
el Mercat de les Flors i Transversal per la realització del 

projecte “Tots Dansen” adreçat als centres públics 
d’educació de secundària de l’àmbit Catalunya pel curs 

2018/2019 

 
30/06/2019 

 
 

0 

 
 
 

25/07/2019 

 
 

Consorci Mercat de les flors i Societat privada municipal 
informació i comunicació de Barcelona SA spm 

 
objecte aquest conveni de cessió publicitaris, betevé 

col·laborant amb l’entitat oferint espais publicitaris de 
promoció de la programació regular que organitza l’entitat. 

Per la seva part, l’entitat, a canvi de la col·laboració 
rebuda, es compromet a difondre la col3laboració de 
betevé d’acord amb les seves possibilitats i protocols 

interns. 
 

 
 
 
 

31/12/2019 

 
 
 
 

900€+ IVA 

 
01/08/2019 

 
Consorci Mercat de les Flors i Institut de Cultura de Barcelona 

(ICUB) 

 
Encàrrec de gestió del Graner - Illa Philips, Centre de 

Creació, any 2019 

 
31/12/2019 

 
Ingrés 305.450 € 

29/08/2019 Consorci Mercat de les Flors i Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) 

pròrroga del Conveni signat entre les dues parts la 
instal·lació i gestió del sistema de venda d’entrades del 
mercat de les flors a les taquilles del Palau de la Virreina 

 
31/07/2021 

 
0 

 
17/10/2019 

 
Institut del Teatre i el Consorci Mercat de les Flors 

Conveni de coedició entre l’Institut del teatre i el Consorci 
Mercat de les Flors per a l’edidció d’un llibre de dansa dins 

a la col·lecció “Paragrafies” 

31/12/2019  
Ingrés 2537€ iva inclòs 

 
17/10/2019 

 
Consorci Mercat de les Flors, l’Institut de cultura de Barcelona, 

Ajuntament de Sabadell, el SAT Sant Andreu teatre, Teatre-
Auditori de Sant Cugat,  La Caldera de Les Corts, Associació de 
Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC), l'Institut del 

Teatre 
 

 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes i 

condicions de la col•laboració de cada entitat signatària en 
la concessió del Premi de Dansa 2019 que promou l’Institut 

del Teatre 

 
31/12/2020 

 
 

Cost Despeses tècniques 

 
23/10/2019 

 
Consorci Mercat de les Flors i Institut Català de les empreses 

culturals 

 
Conveni de col·laboració entre el Consorci Mercat de les 
Flors i Institut Català de les empreses culturals en el marc 

de la campanya “escena 25” 
 

 
31/12/2020 prorrogable 

fins 31/12/2022 

 
0€ 

 
28/10/2019 

 
 

 
Central de Circ i el Consorci Mercat de les Flors 

 
Conveni de col·laboració entre la Central de Circ i el 
Mercat de les Flors en el marc de la seva ahesió a la 

plataforma circusnext plataform 

 
31/10/2021 

Despeses de viatges, 
allotjament i 

manutenció dels seus 
representants del 

Mercat de les Flors a les 
trobades 



Data Signants Objecte Vigència Aportació econòmica 

 
29/10/2019 

 
LA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ I EL CONSORCI MERCAT DE LES FLORS 

 
regular els termes i les condicions de la col·laboració del 

Mercat de les Flors i la Fundació Miró en el marc del 
projecte europeu de recerca artística Dancing Museums. 

 

 
31/12/2021 

 
0 

31/07/2020  
CONSORCI MERCAT DE LES FLORS AL CONVENI MARC DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN NOM DE L’ADMINISTRACIÓ DE 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSORCI LOCALRET, 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ 

OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA PER A L’IMPULS I EL 
DESENVOLUPAMENT DE LA INTEROPERABILITAT DELS SISTEMES 

D’INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS CATALANES 

acord d’adhesió al  conveni marc de col·laboració entre el 
departament de governació i administracions públiques, en 
nom de l’administració de la generalitat de catalunya, el 
consorci localret, l’ajuntament de barcelona i el consorci 
administració oberta electrònica de catalunya per a 
l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels 
sistemes d’informació de les administracions catalanes 

 0 

03/11/2020 L’AJUNTAMENT DE MATARÓ conveni de col·laboració entre l’ajuntament de mataró i el 
consorci mercat de les flors de barcelona per a la 

convocatòria pública de residències 2021, modalitat artista 
emergent 

31/12/2021 1700€ 

14/11/2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CORPORACIÓ CATALANA 
DE MITJANS AUDIOVISUALS I EL CONSORCI MERCAT DE LES FLORS 

conveni és establir els termes i condicions que regularan la 
col·laboració entre la ccma i l’entitat, en relació a la 

promoció i difusió de la cultura, 
en especial a la promoció i difusió de les arts escèniques. 

14/11/2022 0 

10/07/2020 Consorci Mercat de les Flors i Fundació privada Banc del Sabadell Conveni és regular els termes i les condicions de la 
col·laboració econòmica de la Fundació BS en el Projecte 
Cèl.lula que desenvolupa el Mercat de les Flors des de l’any 
2017 i amb una previsió de finalització el 2021, en relació 
amb el previst en el marc d’aquest Projecte per a l’exercici 
2020. 

31/12/2020 20.000€ 

03/07/2020 Consorci Mercat de les Flors i Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) 

objecte Quadern Cultura apropar l'equipament i les arts 
escèniques als més joves 

09/10/2021 0 

 
10/02/2020 

Consorci Mercat de les Flors i Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona 

conveni de col·laboració entre l’institut municipal 
d’educació de barcelona al consorci mercat de les flors per 
al desenvolupament del projecte cos i moviment 2019-2020 
i 2020-21 

 

31/12/2020 11.560€ 

 
13/05/2021 

Consorci Mercat de les Flors I la Comissió central de 
subministraments 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI MERCAT 
DE LES FLORS I LA COMISSIÓ CENTRAL DE 
SUBMINISTRAMENTS, EN QUÈ S’ESTABLEIXEN LES 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA CENTRAL 
D’ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

            13/05/2025 0 
 

15/05/2021  Consorci Mercat de le Flors i l’ APCC Conveni  plataforma Circusnext signat entre la Central de 
Circ i el Consorci Mercat de les Flors  

31/05/2022 0 

16/03/2021 Consorci Mercat de les Flors i Fundació privada Banc del Sabadell L’objecte d’aquest Conveni és regular els termes i les 
condicions de la col·laboració econòmica de la Fundació BS 
en el Projecte Cèl·lula 2021 que organitza el Mercat de les 
Flors del mes de febrer al mes de desembre de 2021. El 
Mercat de les Flors es compromet a la difusió de la 
col·laboració en els termes d’aquest Conveni. 
 

31/12/2021 20.000€ 

01/12/2021 
 

L’INSTITUT GOETHE I EL CONSORCI MERCAT DE LES FLORS És objecte d’aquest conveni regular la col·laboració de 
l’Institut Goethe i el Consorci Mercat de les Flors  per a la 
presentació de l’espectacle In C, de la companyia alemanya 
Sasha Waltz al Mercat de les Flors, en el marc de la 
temporada artística 21/22 

31/12/2021 10.000€ 



Data Signants Objecte Vigència Aportació econòmica 

21/09/2021 Consorci Mercat de les Flors i Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) 

L’objecte d’aquest conveni és l’adhesió del MERCAT DE LES 
FLORS al projecte Quadern Cultura amb l’objectiu d’apropar 
l’equipament i les arts escèniques als més joves. 

21/09/2025 0 

29/08/2021 Consorci Mercat de les Flors i Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) 

Prorrogar el conveni de col·laboració de data 29 d’agost de 
2019, per a la instal·lació i gestió del sistema de ticketing del 
Mercat de les Flors a les taquilles del Palau de la Virreina. 

29/08/2022 0 

25/05/2021 Consorci Mercat de les Flors i Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona 

És objecte d’aquest conveni regular la col·laboració de 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, el Consorci 
Mercat de les Flors i l’Institut del Teatre en el projecte “TOT 
DANSA”, adreçat als instituts públics d’educació secundària 
per al curs 2020-21. 

31/08/2021 0 
 

15/02/2021 Consorci Mercat de les Flors i Consorci Transversal d'Activitats 
Culturals 

Prorrogar per al Curs 2020/2021, el conveni de Col.laboració 
entre el Consorci Mercat de les Flors i el Consorci 
Transversal, per a la realització dels projectes Tots 
Dansen/Mapadeball adreçat a escoles de secundària de 
l´ambit de Catalunya 

31/08/2021 0 
 

10/03/2021 CONSORCI MERCAT DE LES FLORS I LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI MERCAT 
DE LES FLORS I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES AL GRANER D’ESTUDIANTS DE 
LA UB 

31/12/2021 0 

05/04/2021 Consorci Mercat de les Flors i  Université Toulouse – Jean Jaurès CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI MERCAT 
DE LES FLORS I UNIVERSITÉ DE TOULOUSE PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 

31/12/2021 0 

18/10/2021 Consorci Mercat de les flors i Comanegra Conveni de coedició entre el Mercat de les Flors i de 
Comanegra portar a terme l’edició de l’obra Marina 
Mascarell (títol provisional) dins la col·lecció Paragrafies.  

 0 

29/06/2021 Consorci Mercat de les Flors i Institut del Teatre Addenda I al Conveni específic entre l'IT i el CMF per a la 
utilització compartida de la Sala OM per a la temporada 
artística-curs acadèmic 2021-2022 

31/12/2022 0 

21/12/2021 Consorci Mercat de les Flors i Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona 

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Consorci 
Mercat de les Flors per a la implementació del Projecte Cos i 
Moviment a les escoles bressol municipals de Barcelona 
durant el curs 2021-2022, 

30/06/2022 11400€ 

23/09/2021 Consorci Mercat de les Flors i Institut Ramon Llull  L’objecte d’aquesta addenda és establir els termes de la 
col·laboració entre l’Institut Ramon Llull i el Mercat de les 
Flors per tal de fer possible la residència internacional 
creuada entre El Graner i la Briqueterie amb els artistes 
Núria Guiu i Volmir Cordeiro. 

31/12/2021 600€ + iva  

23/09/2021 Consorci Mercat de les Flors i Institut Ramon Llull L’objecte d’aquesta addenda és establir els termes de la 
col·laboració entre l’Institut Ramon Llull i el Mercat de les 
Flors per tal de fer possible difusió plataformes digitals 

31/12/2021 7000€ + iva  

17/06/2021 Consorci Mercat de les Flors i Institut Ramon Llull L’objecte d’aquest conveni és establir un marc d’actuació 
per a la col·laboració entre el Mercat de les Flors i l’Institut 
Ramon Llull que permeti establir i dissenyar un programa 
enfocat en la internacionalització d’artistes catalans i la 
difusió de la dansa, del circ i de les arts dels moviment 
catalanes, tant presencialment com a través de la seva 
difusió en plataformes de format digital. 

31/12/2023 0 

     



 


