
                                                     
 

 
 

 
 

 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat i l’Agència de Desenvolupament NODE Garraf a 
propòsit del NODE Film Clúster · Costa Barcelona  
 
 
Al Prat de Llobregat, a 5 de juny de 2018 
 
 
 
Reunits 
 
D’una part, la Sra. Rosa Huguet i Sugranyes, com a presidenta de l’Agència de 
Desenvolupament NODE Garraf, amb domicili a Av. Cubelles, 88, 2n, de Vilanova i la 
Geltrú, amb NIF Q0801811A 
 
I d’altra part, Marta Mayordomo Descalzo, Tinent d’Alcalde de Promoció Econòmica, 
Comerç i Ocupació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat,  amb domicili a, plaça de la 
Vila, núm. 1 amb NIF P0816800G 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per actuar en aquest acte i 
 
 
EXPOSEN 
 
Que l’Ajuntament del Prat de Llobregat forma part des de l'any 2008 de la Catalunya 

Film Commission, servei públic de la Generalitat de Catalunya (ICEC).   

 
Que l’Ajuntament del Prat de Llobregat l'any 2012 crea el programa municipal El Prat 
Film Office amb l'objectiu de promoure el municipi com a plató de rodatge i producció 
audiovisual i assessorar i coordinar les produccions audiovisuals que es duen a terme. 
 
Que l’Ajuntament del Prat vol aprofitar la possibilitat que ofereix el NODE Film Clúster · 
Costa Barcelona quant a posicionament i assessorament en totes les matèries 
relatives a l’organització i gestió d’aquests rodatges.  
 
Que l’Agència de Desenvolupament NODE Garraf ha posat en marxa i gestiona la 
iniciativa NODE Film Clúster · Costa Barcelona. Aquesta té el propòsit de potenciar 
l’activitat de rodatges comercials i tot tipus d’enregistraments en la demarcació de 
Costa Barcelona i l’entorn més proper. 
 
Que per a la consolidació del film clúster resulta de màxim interès comptar amb la 
col·laboració d’institucions, entitats i empreses que aportin el seu coneixement en 
relació amb la geografia urbana i ambiental de la nostra demarcació, com ara els 
paisatges naturals i artístics i les singularitats dels equipaments, edificis i 
infraestructures viàries. 
 
 
 
 



                                                     
 

 
 

 
 
Que també està vinculat al concepte de film clúster, i així es contempla en els objectius 
del NODE Film Clúster · Costa Barcelona, el fet d’implicar en les activitats de rodatges 
a empreses de serveis, escoles de formació i tots aquells recursos de proximitat que 
poden afavorir un entorn especialment propici per als localitzadors d’escenaris i per als 
mateixos productors. 
 
Que la iniciativa NODE Film Clúster compta amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i la participació activa de diferents departaments d’administracions locals, 
institucions públiques i privades i diferents agents que la doten de major capacitat de 
resposta i màxima representativitat de l’espai econòmic. 
 
Que, a través dels seus contactes i el coneixement de les geografies que li són 
pròpies, des de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i, en particular, des de la seva Film 
Office, es pot contribuir de manera molt rellevant per tal que NODE Film Clúster · 
Costa Barcelona incrementi els atractius i els arguments que ofereix als localitzadors i 
en general a la indústria dels rodatges. 
 
Que, a partir d’aquesta cooperació, s’aconseguirà atraure més activitats de rodatges i 
que aquestes tinguin una major repercussió a favor de les empreses i els municipis; 
també en promoció, reputació i marca. 
 
Amb aquests pretextos s’estableix un marc de cooperació a partir del qual es tenen en 
compte els següents: 
 
 
ACORDS 
 
 
1. L’Ajuntament del Prat de Llobregat, a través del programa municipal El Prat Film 

Office, inicia la col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament Node Garraf, a 

propòsit del Node Film Clúster Costa Barcelona, assumint els compromisos que 

se’n deriven d’aquest conveni.   

 
2. La col·laboració no suposarà l’exclusivitat en quan a la possible pertinença de 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat a altres xarxes, plataformes o ens de qualsevol 

tipus que promoguin els mateixos objectius o similars que el Node Film Clúster 

Costa Barcelona. 

 
3. Establir el departament municipal de Premsa i Comunicació com el coordinador de 

les diferents actuacions que se’n derivin de la col·laboració entre l’Ajuntament del 

Prat de Llobregat i l’Agència de Desenvolupament Node Garraf, a propòsit del 

Node Film Clúster Costa Barcelona. 

 
4. Designar a la cap de Premsa i Comunicació, Sra. Dolors Pérez Vives, com a 

interlocutora amb l’Agència de Desenvolupament Node Garraf –Node Film Clúster 

Costa Barcelona. En la seva absència aquesta funció l’assumirà la tècnica auxiliar 

del departament de Premsa i Comunicació, Elena Torrent Busquets. 

 



                                                     
 

 
 

 

5. Determinar expressament que les persones responsables designades per 
l'Ajuntament per portar a terme la interlocució amb l’Agència de Desenvolupament 
Node Garraf, a propòsit del Node Film Clúster Costa Barcelona, també ho seran 
per al desplegament de les activitats del Programa d'actuació. 
 

6. Establir que les actuacions que es portin a terme per part del Gabinet de Premsa i 
Comunicació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat en relació amb la promoció de 
les produccions audiovisuals derivades d’aquesta col·laboració s’exerciran sota la 
marca El Prat Film Office, i que es podrà utilitzar el logotip de Node Film Clúster 
Costa Barcelona en la difusió d’aquestes produccions, tant en la documentació 
administrativa corresponent com en la comunicació web i xarxes socials. 

 
7. Establir que l’Ajuntament del Prat, a través del programa municipal El Prat Film 

Office, podrà incloure la marca Node Film Clúster Costa Barcelona al web de la film 
office i a les seves xarxes socials. 

 
8. La direcció tècnica de NODE Film Clúster · Costa Barcelona informarà a la 

direcció de la Film Office del Prat de Llobregat en relació amb la cerca de 
localitzacions per a l’activitat de rodatges, sempre que aquestes puguin resultar 
plausibles en el municipi del Prat de Llobregat. 

 
9. La direcció de la Film Office del Prat de Llobregat, a través de la coordinadora 

tècnica del programa, procurarà atendre les propostes que li siguin formulades 
per la direcció tècnica de NODE Film Clúster en relació amb la cerca de 
localitzacions que tinguin possibles escenaris en el municipi del Prat de 
Llobregat. 

 
10. La direcció tècnica de NODE Film Clúster · Costa Barcelona es posarà a 

disposició de la direcció de la Film Office del Prat de Llobregat per col·laborar en 
tot allò que sigui d’interès recíproc i compartir el coneixement i les novetats pel 
que fa a l’activitat de rodatges en la demarcació.  

 
11. La direcció tècnica de NODE Film Clúster- Costa Barcelona i la direcció del Prat 

Film Office convindran un acte de presentació comú amb la resta de municipis que 
signin convenis de col·laboració amb aquesta iniciativa, per tal d’exposar 
potencials derivats d’aquest conveni. 

 
12. NODE Film Clúster · Barcelona inclourà en les seves accions de divulgació i 

màrqueting les localitzacions del municipi del Prat de Llobregat, sempre a partir de 
les indicacions del Prat Film Office. Aquestes accions de comunicació inclouen la 
presència en fires nacionals i internacionals, en els canals digitals i en els actes de 
promoció de Costa Barcelona com a escenari de rodatges.   

 
Per tal de reforçar la intenció d’aquest conveni i procurar que es portarà a terme amb 
la major satisfacció per ambdues parts, a partir de la seva signatura es dóna per bona 
la posada en marxa d’un grup de seguiment que estarà format per dos representants 
de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i dos representants del NODE Film Clúster · 
Costa Barcelona. Aquest grup de treball es reunirà, si més no, cada semestre i 
mantindrà una relació continuada a través de mitjans telemàtics. 
 
 



                                                     
 

 
 

 
La signatura d’aquest conveni es farà públic als públics vinculats amb totes dues 
entitats i als mitjans de comunicació. 
 
El conveni tindrà una durada de dos anys, a partir de la data de la signatura, i podrà 
tenir continuïtat prèvia aprovació per ambdues parts, que prèviament el sotmetran a 
revisió o esmena amb un màxim de quatre anys.  
 
Les dues parts signen el conveni present per duplicat en el lloc i data assenyalats en 
l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Huguet i Sugranyes    Marta Mayordomo Descalzo 
Presidenta Tinent d’Alcalde de Promoció 

Econòmica, Comerç i Ocupació 
NODE Garraf · NODE Film Clúster   Ajuntament del Prat de Llobregat 
 
 


