CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE
LLOBREGAT I L’ASSOCIACIÓ EXIT MEDIA PER L’ANY 2015

A la ciutat d’Esplugues de Llobregat, el 23 de novembre de 2015
REUNITS
D’una banda, la Sra. Pilar Díaz Romero, Alcaldessa - Presidenta de l'Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat (Baix Llobregat), amb l’assistència del Secretari de la Corporació, Sr. Pedro Carmona
Pérez, que dóna fe d’aquest acte.
I de l’altra, la Sra.Iris Martin Peralta, amb DNI núm. 46969387-Y, com a Presidenta de
l’Associació Exit Media –amb seu a la Rambla Brasil, 17 7è 2ª de Barcelona, i amb NIF G65384992, en nom i representació d’aquesta entitat.

EXPOSEN
Primer.- Que l’Associació Exit Media és una organització internacional que treballa en l’àmbit
de la gestió cultural. L’entitat gestiona actualmente activitats per promocionar el cinema de
qualitat en original, com ara el CinemaSpagna, Festival del cinema espanyol, que s’organitza
des de 2008. Compten amb la col·laboració de productores de cinema contemporani d’àmbit
estatal.

Segon.- Que l’Associació Exit Media està elaborant el projecte “Esplugas City: A l’Oest de
Barcelona” documental de Pere Marzo Font. El documental, amb una durada aproximada de 50
minuts, vol rememorar una part de la memòria recent i poc coneguda de la nostra ciutat, els
desapareguts estudis cinematogràfics propietat de la família Balcázar. Un poblat de l’Oest que
va ocupar una part d’Esplugues i que va transformar alguns dels carrers del municipi en uns
estudis cinematogràfics. Coincidint amb el 50è aniversari de la inauguració dels estudis Balcázar,
el projecte té com a objectiu la transmissió d’aquesta historia arrelada a la memòria
d’Esplugues de Llobregat i directament vinculada al patrimoni fílmic de Catalunya.
Tercer.- Que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en endavant l’Ajuntament, valora
positivament el projecte de l’Associació Exit Media “Esplugas City: A l’Oest de Barcelona”
documental de Pere Marzo Font. L’ interès de col·laboració radica en el contingut de l’obra i en
la seva capacitat de difondre una part poc coneguda de la història i la cultura de la nostra
ciutat, com és l’existència d’uns grans estudis de cinema al nostre territori, i de divulgar el nom
d’Esplugues de Llobregat com a epicentre d’un fet distintiu de referència en la història del
cinema i que sigui un testimoni d’arxiu de l’esdeveniment.
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Quart.- Que l’Ajuntament considera que la relació amb l’Associació Exit Media és profitosa per
a ambdues parts i, per aquest motiu, es proposa la signatura d’un conveni de col·laboració amb
per a la realització del projecte de l’Associació Exit Media “Esplugas City: A l’Oest de
Barcelona” documental de Pere Marzo Font, tot d’acord amb les següents clàusules:
CLÀUSULES
Primera.- Compromisos per part de l’Associació Exit Media
Serveis bàsics contemplats al present conveni
Contribuir sempre que sigui possible a la promoció i dinamització cultural del municipi, en
concret amb l’oferta de:
•

Realització del rodatge i producció del documental “Esplugas City: A l’Oest de
Barcelona”

L’Associació Exit Media es compromet a presentar a l’Ajuntament, abans del 31 de març de
2016, una memòria justificativa de les activitats programades i realitzades l’any anterior, i
justificar documentalment l’aportació econòmica atorgada, mitjançant l’aportació de factures
i/o documents justificatius corresponents, que compliran els requisits establerts per la
normativa legal vigent en aquesta matèria.
L’Associació Exit Media farà constar el logotip de l’Ajuntament en totes les publicacions
editades gràcies a la seva aportació econòmica, i de forma general “amb el patrocini de
l’Ajuntament d’Esplugues”.
Altres serveis culturals no contemplats en el conveni
A més dels serveis anteriors, l’Ajuntament pot demanar el suport a l’Associació Exit Media en
l’organització i realització d’altres activitats culturals, que, òbviament, seran regulades per
acords concrets i específics a banda.
A l’empara del present conveni tots aquests serveis s’oferiran a l’Ajuntament en tarifa reduïda
(Veure catàlegs i dossiers específics).
Segona.- Compromisos per part de l’Ajuntament
L’Ajuntament, amb la signatura del present conveni, es compromet a donar suport genèric a
l’Associació Exit Media i al finançament de la realització del documental “Esplugas City: A
l’Oest de Barcelona”, així com als instruments de difusió de la seves activitats, dels quals la
pròpia activitat cultural del municipi se’n beneficiarà. Amb aquests objectius assumeix:
•

Finançament: Col·laborar en el finançament de la realització del documental “Esplugas
City: A l’Oest de Barcelona”, fent una aportació econòmica de 5.000€

•

Forma de pagament: L’aportació econòmica es farà efectiva a l’Associació Exit Media
mitjançant transferència bancària.
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Tercera.- Vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni anual de col·laboració s’estendrà des de l’1 de gener de 2015 i fins
al 31 de desembre del 2015. El present conveni podrà ser prorrogat l’any següent en un annex
adjunt,mitjançant acord exprés.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, se signa aquest conveni de col·laboració, per
duplicat, del qual com a secretari general, dono fe.

Iris Martin Peralta

Pilar Díaz Romero

Presidenta de l’Associació Exit Media

Alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat

Certifico,

Pedro Carmona Pérez, secretari de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
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