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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT I L’ASSOCIACIÓ 
FOTOGRÀFICA ESPAIFOTO SOBRE LA SUBVENCIÓ DIRECTA PER A LA 
REALITZACIÓ DEL FESTIVAL REVELA’T 2022 

 

 

REUNITS: 

D’una part, la Sra. Carola Llauró i Sastre, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
que actua en el nom i representació de la corporació amb NIF P0821300A, emplaçada la 
seu a la Plaça de la Vila, 1 de Vilassar de Dalt. 

I d’altra, el Sr. Josep Domínguez Castells, major d’edat, qui actua en nom i representació 
de l’Associació Fotogràfica EspaiFoto (en endavant EspaiFoto), amb NIF G65533556, en 
qualitat de president, d’acord amb les funcions que li venen donades en els Estatuts de 
l’Associació inclosa en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya número 
43413-J/1 del dia 22 de març de 2011.  

Actuen davant meu, Eduard Lluzar López de Briñas, secretari de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt exercint les funcions de fe pública que em venen atribuïdes per l’article 2 i 3 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, del Règim Jurídic de Funcionaris 
d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional. 

Manifesten las parts, i d’acord amb el meu judici, tenen capacitat suficient per a la for-
malització d’aquest conveni, i als efectes  

 

EXPOSEN 

Primer. Durant els darrers anys el festival Revela’T ha suposat un esdeveniment que ha 
marcat una pauta d’innovació cultural a Vilassar de Dalt. De manera que sobre l’eix de la 
fotografia analògica s’han perfilat un conjunt de pràctiques, exposicions, seminaris, inter-
canvis i venda de tecnologia que ha situat el nostre municipi com un referent en el món 
de la fotografia analògica.  

El festival Revela’T, ideat per EspaiFoto, ha obtingut des de bon començament el suport 
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. Ambdós agents han estat els precursors d’aquest 
festival que ha estat possible gràcies a l’aportació pública. La implicació de l’Ajuntament 
en el finançament i suport al festival fa que aquest tingui una especial rellevància a la vida 
cultural del poble. Aquesta aposta conjunta ha significat el creixement del festival. 

Segon. EspaiFoto realitzarà el 2022 la desena edició del festival Revela’T amb un pro-
grama d’activitats orientat a aficionats, professionals, públic juvenil i familiar. Aquest pro-
grama d’activitats inclourà exposicions, tallers, cursos, xerrades, trobades, concerts i al-
tres activitats relacionades amb el món de la fotografia analògica. S’organitzarà també un 
espai de fira comercial especialitzada en fotografia. 

Tercer.  Enguany l’edició del festival Revela’T se celebrarà a Vilassar de Dalt des del 9 
de setembre fins al 2 d’octubre de 2022. 

Quart. EspaiFoto manifesta que les diferents activitats i serveis amb caràcter de paga-
ment per part de l’usuari o visitant són objecte de finançament de les activitats, a fi i efec-
te de fer front a les despeses de la seva realització, I així hi constarà especificat a la me-
mòria econòmica. No obstant això, continua essent necessària la col·laboració pública 
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per a l’impuls del festival, fins ajustar un model consolidat que permeti desenvolupar 
l’esdeveniment incrementant el grau d’autosostenibilitat econòmica.  

Cinquè.  L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, valora l’interès públic que té aquest projecte i 
considera el festival Revela’T com un esdeveniment d’importància estratègica en els àm-
bits de la cultura, la promoció turística, l’economia i la projecció internacional del municipi, 
en sintonia amb els objectius del Pla Estratègic de Turisme de Vilassar de Dalt, aprovat el 
2015. 

És per això que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt formalitza aquest document en exercici 
de la competència en matèria de promoció de la cultura i d’informació i promoció de 
l’activitat turística que venen atribuïts als ens locals en l’article 25.2 lletres m) i h) respec-
tivament de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i atribueix a la celebració 
del festival la naturalesa d’activitat cultural i de promoció turística d’interès general per al 
municipi. 

 

CLÀUSULES 

 

Primera. OBJECTE 

Aquest conveni té per objecte l’atorgament de la subvenció extraordinària establerta amb 
caràcter nominatiu al pressupost 2022 de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per finançar la 
col·laboració amb el festival Revela’T, la qual es detalla al llarg d’aquest document. 

 

Segona. RÈGIM D'OBLIGACIONS DE LES PARTS 

A. Obligacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt 

1. Promoure, impulsar i col·laborar per tal de garantir el millor desenvolupament del fes-
tival Revela’T, en la condició d’Administració Pública, segons els termes que 
s’exposen en aquest conveni.  

2. Fer una aportació econòmica de 40.000,00€ (quaranta mil euros) a l’Associació Es-
paiFoto per al desenvolupament del festival Revela’T 2022, que adopta la naturalesa 
de subvenció nominativa, a càrrec a l’aplicació pressupostària 2201 334004800023 
Subvenció nominativa Ass. Espai Fotogràfic (Revela-T) del pressupost municipal de 
l’exercici 2022.  

3. Ingressar aquesta subvenció nominativa a l’Iban d’EspaiFoto número: ES44 0081 
0379 8800 0114 2220 / BSAB ESBB. 

4. Posar a disposició d’EspaiFoto els mecanismes municipals de difusió de les activitats: 
web municipal, web de turisme, butlletí, ràdio, xarxes socials, així com la interlocució 
amb els mitjans de més ampli espectre.  

5. Assumir la despesa (a través de la regidoria de Promoció econòmica) de dues inser-
cions publicitàries a mitjans de comunicació comarcal. 

6. Pactar amb l’organització, dins del marc del grup de treball, un calendari de tasques 
de neteja per als espais municipals cedits. 

7. Promoure amb agents privats, mitjançant convenis de col·laboració, la disposició 
d’espais expositius de propietat privada. Aquesta promoció se centrarà preferentment 
en el complex fabril de Cal Garbat. 



 
 

3 

 

8. Promoure, dins les actuacions municipals vers la inclusió social i la millora de la quali-
tat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, la col·laboració i/o participa-
ció al festival Revela’T d’entitats sense ànim de lucre d’aquest àmbit social. 

9. Cobrir les assegurances de responsabilitat civil estrictament necessàries dels equi-
paments públics i privats on es desenvolupi el festival, com a ens col·laborador del 
festival. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt no serà responsable de la recepció, trans-
port, muntatge, desmuntatge i manipulació d’obres d’art, ni dels possibles danys efec-
tuats a les obres d’art, materials, objectes o instal·lacions no pròpies.  

 

B. Obligacions d’EspaiFoto 

1. Realitzar la present edició del festival Revela’T de fotografia analògica a Vilassar de 
Dalt entre els dies 9 de setembre al 2 d’octubre de 2022 d’acord amb els termes que 
s’exposen en aquest conveni. 

2. Portar a terme el festival d’acord amb els detalls de la següent Memòria:  

Descripció del festival 

El festival Revela’T neix el 2013 de la necessitat de crear un espai internacional d’exposició, 
diàleg i coneixement al voltant de la fotografia analògica. Per tant, aquest any celebrarem la 
desena edició. 

De seguida ens vàrem adonar que era el primer festival del món amb la fotografia analògica 
com a eix central de les activitats. Això ha propiciat que ens hàgim convertit en referent, i pres-
criptors per a molts del que s’inicien en la fotografia analògica i molts dels festivals que han 
sorgit després del nostre, s’han gestat a Vilassar. 

Sobre aquest eix i a partir d'un criteri d'excel·lència s'han anat perfilant un conjunt d'activitats 
entre les quals destaquen: 

Exposicions fotogràfiques, tallers, demostracions, seminaris, una fira comercial, un mercat 
fotogràfic, espais de reflexió i un seguit d'activitats diverses i lúdiques per a públic infantil i 
familiar. També comptem amb la Residència de creació i experimentació fotogràfica, on a tra-
vés d'una convocatòria internacional, seleccionem a 10 artistes que desenvolupen un projecte 
comú que serà exposat en la següent edició del festival. Un altre dels esdeveniments desta-
cats és el Meet&Mix, una trobada internacional de més de 20 festivals de diferents països del 
món dels quals el Revela’T n’és l'eix principal. 

Tenim en marxa el programa "Forma-T", dirigit tant a la consolidació i creació de nous públics, 
com a la influència de la fotografia en el sistema educatiu, en aquest aspecte hem realitzat 
visites guiades gratuïtes a les exposicions i demostracions per a més de 900 nens de tots els 
centres escolars del nostre municipi en aquest passat 2021.  

Encara que aquests dos darrers anys no s’ha pogut executar, el projecte Revelades és la nos-
tra gran aposta social, on participem amb joves en risc d'exclusió social a partir dels valors 
implícits en la fotografia analògica com la constància, la implicació i la paciència, que són de 
gran interès per a aquest tipus de col·lectius, en edicions passades varen treballar amb el 
casal de la gent gran de Vilassar de Dalt, els nens hospitalitzats a l’Hospital de la Vall d'He-
bron, amb ITA, institució especialista en trastorns de salut mental, amb joves amb discapacitat 
intel·lectual de La Fundació Maresme i en el 2021, hem treballat també amb els nois del centre 
de Formació i prevenció de salut mental, infància i família del Maresme i amb un grup 
d’usuaris de la unitat de trastorns mentals de la Fundació Catalonia. 

D'aquesta manera el Festival Revela’T contribueix a la societat, ampliant la recepció de la 
cultura i les arts visuals i establint lligams entre comunitats i països. 
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Direcció artística 

La direcció artística selecciona la temàtica, autors i exposicions destacades a cada edició. La 
selecció d’aquestes es realitza a dues bandes. Per una, l’equip del festival amb el Pep Min-
guez i l’Ana Gallart al capdavant, amb l’ajut de diferents galeristes i comissaris externs i per 
altra a través d’una convocatòria a la qual hi participen autors de tot el món. En aquest cas, al 
jurat està format per Moritz Neumüller, Ferran Peracho i Phillipe Serenon 

L’equip de direcció artística de l’edició del 2022 està format per: 

  

       Pep Minguez: director del Festival Revela’T, amb una reconeguda trajectòria pro-
fessional en la difusió i formació del mitjà. Amb estudis d’Història de l’Art i disseny. 

       Ana Gallart: En acabar el grau de comunicació audiovisual, continua formant-se en 
fotografia tant digital com analògica a Brussel·les i al nord de França, on a més treba-
lla en la coordinació de diversos projectes socials i artístics. Mentre finalitza un post-
grau de disseny editorial i fotografia s'incorpora a l'equip de coordinació del Revela'T.  

       Moritz Neumüller: llicenciat en Història de l'Art i Economia, i Doctorat interdiscipli-
nari sobre nous mitjans de la Universitat de Viena. Ha treballat per a institucions com 
el Museum of Modern Art a Nova York, i el festival PhotoEspaña a Madrid. Actualment, 
és comissari general de l'Aarhus PhotobookWeek (Dinamarca), docent a IDEP Barce-
lona i director de l'àrea de fotografia de l'IED Madrid. 

       Fernando Peracho: director i propietari de la galeria Valid Foto BCN, especialitza-
da en fotografia, és llicenciat en Belles arts, restauració i fotografia. De 2001 a 2009 va 
ser responsable de la fotografia de la galeria Hartmann a Barcelona. Des de 2015 
promou BIPA, premi internacional de Fotografia en Barcelona.  

       Phillipe Serenon: Després de 30 anys de vida professional a la indústria fotogràfi-
ca, analògic a Kodak i després digital (impressió) a Hewlett Packard, el fet de freqüen-
tar fotògrafs i festivals el va apropar a la fotografia artística. Va crear un festival dedi-
cat a la fotografia mediterrània, Photomed, a la costa mediterrània francesa. Va expo-
sar els millors fotògrafs, des de Martin Parr fins a Mimo Jodice o Joan Fontcuberta. 
Després de 7 anys, Photomed va tancar les portes, però ell va continuar com a comis-
sari per a diferents institucions (Alain Fleischer, Jean-François Rauzier, …) o Festivals 
((Photoclimat Nicolas Henry), Planches Contact (Joel Meyerowitz). 

 

Programa dels projectes 

L’obertura del festival està prevista pel 9 de setembre de 2022 i les exposicions estaran ober-
tes cada dia ininterrompudament fins al 2 d’octubre. El primer cap de setmana (9, 10 i 11 de 
setembre) només hi haurà obertes les exposicions. 

El cap de setmana principal serà el del 16, 17 i 18 de setembre, amb la rebuda d’artistes, el 
brunch a l’hotel Sorli, la inauguració oficial i la Fira comercial, el market d’autor, activitats per a 
públic familiar, etc. Els dies previs a aquest cap de setmana estaran plens d’activitats: xerra-
des, taules rodones, demostracions i tallers especialitzats i el tercer visionat de portafolis.  

La novetat d’enguany es que cada cap de setmana hi haurà activitats destacades. El tercer 
cap de setmana (16, 17 i 18 de setembre) hi ha prevista una programació al voltant del cine-
ma. Ja hem contactat amb associacions i festivals que ens ajudaran a portar a terme aquestes 
activitats, que majoritàriament seran projeccions i debats. 

El darrer cap de setmana, (30 de setembre i 1 i 2 d’octubre) les activitats giraran al voltant del 
fotollibre i la poesia. Hi haurà diferents activitats com Photobook Club, xerrades, tallers, vermut 
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poètic i collages. 

Ara com ara, no podem confirmar encara tota la programació, però l’artista guardonat aquest 
any serà Joan Fontcuberta, (era previst pel 2021, però per un problema d’agenda vàrem ha-
ver-lo de canviar per la Isabel Muñoz). El Joan està preparant una exposició per al Festival 
Revela’T que serà inèdita, la intenció és distingir-lo amb l’Agulla de Plata del festival el diven-
dres 16 de setembre al Teatre de la Massa.  

Enguany, amb la situació normalitzada, esperem poder executar el festival sense sorpreses. 

 

Descripció de les activitats educatives 

Com hem fet des del principi (a excepció d’aquests darrers anys a causa de la pandèmia) pre-
veiem fer visites guiades gratuïtes amb demostracions o sense, als infants de totes les escoles 
de Vilassar i amb càrrec, a totes les poblacions properes que ho sol·licitin. 

Preveiem també diversos tallers de fotografia que involucrin les escoles de Vilassar. Durant els 
caps de setmana del festival es preveuen fer activitats gratuïtes pel públic familiar, un 
Photowalk i una gimcana fotogràfica que té com a objectiu oferir als participants conèixer el 
patrimoni cultural de Vilassar. Aquesta activitat s’ha portat a terme per primera vegada amb 
molt d’èxit. En aquesta ocasió hem pensat a fer-la amb col·laboració amb els comerciants de 
Vilassar. 

 

Dinamització comunitària i foment de públics 

 
Fem el possible per eixamplar la base i que l'art i la fotografia puguin arribar a més gent a tra-
vés del Revela’T. El públic objectiu potencial no és a Vilassar i, per tant, incidim molt més en 
l’àmbit extern, però evidentment tot porta al fet que el festival propiciï aquesta dimensió comu-
nitària través de les accions que es fan al poble, que com es poden comprovar, són moltes i 
variades. 

 

Descripció de les estratègies de comunicació i públic destinatari 

Enguany, per segon cop, la comunicació estarà a càrrec de la Teresa Vallbona, (Premià de 
Dalt, 1982), és Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i en Periodisme per 
la Universitat Ramon Llull, fa més de quinze anys que es dedicada a la comunicació cultural, 
combinant la planificació de campanyes de comunicació i la direcció de departaments de 
premsa d’esdeveniments culturals, amb la col·laboració com a redactora freelance en diferents 
publicacions i la docència en cursos de postgrau. 

En l’actualitat coordina i gestiona les relacions amb la premsa dels festivals de músi-
ca Sónar i MIRA, de certàmens fotogràfics com el World Press Photo a Barcelona, la Biennal 
de Fotografia Xavier Miserachs, el festival de fotografia InCadaqués o la Fundació Photogra-
phic Social Vision. 

També esperem i continuem demanant, que treballin coordinadament i conjuntament amb les 
encarregades de comunicació de l’Ajuntament de Vilassar.   

 

Pressupost previ a l’esdeveniment per al que es demana la subvenció 

La previsió, d'acord amb aquests 10 anys d’experiència és que el pressupost augmenta any a 
any, per tant, preveiem estar per sobre dels 150.000 € si continuem rebent subvenció de totes 
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les institucions que ens han donat suport aquest passat 2021.  I esperem també incrementar 
els ingressos per entrades i activitats. 

 

Veure l’Annex 1 

Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 
l’atorgament de la subvenció 

Veure l’Annex 2 

Declaració de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern   

Veure l’Annex 3   

Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’entitat  

Veure l’Annex 4  

Memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini del festival, programes de mà o 
cartells, si se’n disposa  

Està en procés de treball i es presentarà amb detall a la justificació d’aquesta subvenció. 

Estudi bianual d’impacte econòmic, social i cultural de l’esdeveniment a Vilassar de Dalt 

Annex 5 (la Memòria justificativa 2020 està adjuntada a banda per raons de format)  

 

3. Donar compliment a les disposicions normatives i de desenvolupament contingudes 
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en l’Ordenança 
General de les Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. I, mitjançant aquesta 
norma, es dispensa a EspaiFoto de l’aportació d’aval o garantia. 

4. Fer constar a tots els materials de difusió i publicitat (incloent webs, blocs, xarxes so-
cials, participació a conferències, entrevistes o articles a premsa, enviament de correu 
electrònic massiu o qualsevol altre mitjà) la col·laboració de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt i la localització de l’esdeveniment a Vilassar de Dalt, el logotip de l’Ajuntament 
i el de Vilassar Turisme. En aquest sentit, si l’esdeveniment té una difusió supramuni-
cipal, s’incorporarà el nom de Vilassar a la seva denominació.  

5. Comunicar i promocionar el festival preferentment en català i, si fos necessari, traduir 
a altres llengües. 

6. En el cas que es vulgui que l’Ajuntament que faci impressions o fotocòpies, cal 
sol·licitar-lo amb una antelació de 5 dies a través del correu ca-
norp@vilassardedalt.cat i s’imprimirà un màxim de 35 exemplars.  

7. Acceptar que l’Ajuntament donarà el vist-i-plau a la imatge gràfica de l’edició Revela’T 
2022 abans que aquesta sigui publicada. 
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8. Fer un ús correcte en el manteniment i la gestió dels espais municipals i privats cedits, 
així com dels materials municipals cedits i a retornar-los en el mateix estat en què 
se’ls ha deixat. 

9. Respectar i garantir que no es superi l’aforament admès als espais del festival. 

10. Presentar amb antelació suficient al Registre General de l’Ajuntament la documenta-
ció tècnica que resulti d’aplicació segons el tipus d’activitat o espectacle que es pre-
tengui realitzar.  

11. Pactar amb l’Ajuntament un calendari de tasques de neteja i arranjaments mínims que 
han de permetre l’acció expositiva, amb un pla d’acció detallat (amb concreció ex-
haustiva de les hores de neteja i muntatge) i un pressupost que determinarà les fonts 
d’ingressos per fer front als treballs definits en l’esmentat pla. 

12. Cobrir amb l’assegurança corresponent a totes les persones físiques o jurídiques que 
donin servei al festival i assegurar que aquestes estan al dia de les seves obligacions 
legals i tributàries.  

13. Contractar les assegurances pertinents per al transport, muntatge i exposició de les 
obres fotogràfiques.  

14. Cedir a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt dues entrades per a cada treballador/a muni-
cipal en concepte d’invitació. 

15. Cedir a l’Ajuntament un total de vint i cinc entrades en concepte d’invitacions per a 
protocol. 

16. Facilitar amb la major antelació possible els materials promocionals de via pública 
(venecianes, lones i pancartes) per tal que l’Ajuntament els pugui col·locar-hi.  

17. La signatura d’aquest conveni suposa l’acceptació d’aquesta subvenció i les condici-
ons i les obligacions que d’ella se’n derivin. 

 

Tercera.  APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL 

1. El pagament de la subvenció nominativa atorgada a EspaiFoto es realitzarà de la se-
güent manera: 

a) El 90% de l’import total, 36.000,00 € (trenta-sis mil euros), s’ingressarà mitjançant 
bestreta un cop l’entitat hagi tramitat la sol·licitud de subvenció de procediment ex-
traordinari a la Seu electrònica i, posteriorment, totes les parts hagin signat el con-
veni.  

b) El 10% de l’import, 4.000,00 € (quatre mil euros), s’ingressarà un cop l’entitat hagi 
tramitat la justificació de la subvenció a través de la Seu electrònica i l’Ajuntament 
validi la documentació justificativa mitjançant un informe tècnic.  

2. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o re-
cursos per a la mateixa finalitat que EspaiFoto aconsegueixi obtenir. 

3. No obstant això, s’estableix com a condició necessària per a l’efectivitat del compro-
mís econòmic que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt publiqui l’aprovació definitiva del 
Pressupost Municipal 2022 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en els 
termes que ha estat aprovat inicialment en la propassada sessió plenària de 22 de 
desembre de 2021 pel que fa als crèdits previstos per atendre la despesa comprome-
sa en aquest document. 
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Quarta. DESPESA SUBVENCIONABLE 

Es considera despesa subvencionable i, per tant, justificable els conceptes indicats a la 
següent taula: 

 

Cinquena. CESSIÓ D’ESPAIS MUNICIPALS  

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt cedirà a EspaiFoto els següents espais municipals:  

 

CONCEPTE 
%  

MÀXIM 

IMPORT MÀ-
XIM 

(IVA inclòs) 

Organització i direcció 10% 4.000,00€ 

Personal (tècnics, ponents, formadors i Seguretat Social) +-25% 10.000,00€ 

Producció (muntatges, lloguers, materials i transport) +-30% 12.000,00€ 

Promoció i Publicitat (web, comunicació, fotografia i vídeo) +-25% 10.000,00€ 

Altres despeses comunes (gestories, assessories, despeses finance-
res) 

+-10% 4.000,00€ 

EDIFICI ESPAI DATES 

L’Estrella 
Sala d’exposicions (planta 

baixa) 
Del 5 de setembre fins al 7 d’octubre 

Museu Arxiu - Del 5 de setembre fins al 7 d’octubre 

 Plaça de la Vila 17-18 setembre 

Teatre La Massa - 16-17 setembre 

Biblioteca Can Manyer La sala d’actes  
17-18 setembre 
24-25 setembre  

Els Rajolers - Del 5 de setembre al 14 d’octubre 

 Parc Can Rafart 
24-25 setembre  

Dissabte 1 d’octubre 

Sala Polivalent Can 
Rafart 

 

Tots els caps de setmana 
09-10-11 setembre 
16-17-18 setembre 
23-24-25 setembre 

30 setembre 01-02 octubre 

RESERVA 
D’APARCAMENT ESPAI DATES 

2 places Davant de l’antiga ferreteria Baylach 

Tots els caps de setmana: 09-10-
11 setembre, 16-17-18 setembre,  

23-24-25 setembre i 
30 setembre 01-02 octubre. 

Indefinit (tot  l’espai) 
Carrer Àngel Guimerà fins a la Plaça 
del teatre i els Jardins de Sant Jordi 

17-18 setembre 

Indefinit (tot l’espai) 
Espai davant del Teatre La Massa.  

No es per aparcar-hi 
16-17 setembre 
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Sisena. CESSIÓ DE MATERIALS MUNICIPALS 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt cedirà a EspaiFoto els següents materials per tal 
d’efectuar la seva activitat, prèvia instància corresponent. 

 

 

Setena. MECANISME DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI 

1. Amb la signatura d’aquest conveni es constitueix un grup de treball format per 
l’organització del festival Revela’T, Josep Domínguez Castells, i el personal de 
l’Ajuntament, la Sra. Carola Llauró Sastre, regidora de Cultura i la Sra. Pilar Cano Ro-
jas, cap Cultura, per tal de fer seguiment de tot allò exposat en aquest conveni.   

2. Aquest grup de treball vetllarà pel seguiment i compliment de les obligacions contin-
gudes en aquest conveni, referides a la cessió d’espais i materials municipals, així 
com la seva neteja. El grup de treball també vetllarà perquè les activitats de difusió 
programades siguin d’interès general i persegueixin la participació dels diversos seg-
ments culturals de la població local. El grup de treball vetllarà, així mateix, per aques-
tes qüestions abans de la realització del festival i fins la justificació econòmica 
d’aquesta subvenció.  

3. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt designa a la Sra. Pilar Cano Rojas, cap de Cultura 
com a interlocutora entre EspaiFoto i l’Ajuntament per a tota la comunicació relativa al 
contingut d’aquest conveni. 

4. EspaiFoto designa a Josep Domínguez Castells i Glòria Peruga Martinez, president 
d’EspaiFoto i directors del Festival Revela’T, com a interlocutors entre l’Ajuntament i 
EspaiFoto per a tota la comunicació relativa al contingut d’aquest conveni.  

 

Vuitena. FORMA I TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ  

1. EspaiFoto haurà de justificar aquesta subvenció abans de l’1 de desembre de 2022, 
mitjançant la tramitació del tràmit corresponent a la Seu electrònica. 

2. EspaiFoto accepta acollir-se a les actuacions de comprovació per part l’Ajuntament, 
així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin realitzar la resta 
d’òrgans de control competents, i es compromet a aportar tota la informació que li si-
gui requerida als efectes.  

Indefinit (tot l’espai) 
Espai d’aparcament davant del parc 
infantil (al costat de la terrassa del 

bar de la Massa) 
16-17-18 setembre 

ESPAI RELACIÓ DE MATERIAL MUNICIPAL A CEDIR 

L’Estrella 2 taules i 4 cadires 

Museu Arxiu Material propi de la sala 

Biblioteca Can Manyer Material propi de la sala 

Els Rajolers 2 cadires 

Sala polivalent Can Rafart Material propi de la sala (aprox 60 cadires, taules...) 

Parc Can Rafart  
(dia 1 d’octubre) 

Escenari gran, 400 cadires, 60 taules 



 
 

10 

 

3. EspaiFoto es compromet a pagar els proveïdors relacionats amb aquest festival amb 
rapidesa, especialment aquells proveïdors locals. 

 

Novena. MODIFICACIÓ 

1. El present document constitueix el total acord entre les parts i substitueix qualsevol 
comunicació o document de data anterior en relació al seu objecte. 

2. Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè sigui vàlida ha 
de ser signada per ambdues parts, fent constar de manera clara i distinta que és una 
esmena o addenda del present conveni, que s’afegirà com a annex al conveni origi-
nal.   

 

Desena. VIGÈNCIA I CAUSES DE REVOCACIÓ 

1. Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura i fins al 31 de desem-
bre de 2022, i es podrà resoldre anticipadament per qualsevol de les causes següent: 

a) Per mutu acord de les parts, que s’ha manifestat de forma expressa. 
b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels sig-

nants. En aquest cas qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora 
un requeriment per a que compleixi en un termini sobre les obligacions o compro-
misos que consideri que s’han incomplert. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable de cada part i a les demés parts signants. Si transcorregut el termini 
indicat persistís l’ incompliment, la part denunciant notificarà a l’altra part la con-
currència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. 

c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
d) Per denúncia de qualsevol de les parts. 
e) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis. 

2. El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la seva liquidació amb l’objectiu 
de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. En el supòsit 
dels compromisos financers, s’entendran acomplerts quan el seu objecte s’hagi realit-
zat en els termes i satisfacció de les dues parts, d’acord amb les seves respectives 
competències, tenint en compte les regles de l’article 52.2 de la Llei 40/2015, de 1 
d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 

3. Si quan es resolgui el conveni existissin actuacions en curs d’execució, les parts, a 
proposta dels responsables del conveni, podran acordar la continuació i finalització de 
les actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini improrrogable 
per a la seva finalització, transcorregut el qual haurà de realitzar-se la liquidació. 

 

Onzena.  TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

Les parts fan constar, de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena de tracta-
ment de les dades personals de què disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest 
conveni. De la mateixa manera, es comprometen a no cedir a tercers les dades esmenta-
des, o els arxius que les contenen, així com a guardar-les amb estricta confidencialitat, 
d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de ca-
ràcter personal, i el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre. 
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Dotzena.  PUBLICITAT  

En compliment del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de transparència, el 
present conveni es publicarà al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt.  

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i 
els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant 
al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts Públics, a través de la seva tra-
mesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.  

S’hauran de publicar a la web municipal les subvencions i ajuts públics atorgats amb indi-
cació del seu import, objecte i beneficiaris, preservant la identitat dels beneficiaris en el 
cas de subvencions concedides per motius de vulnerabilitat social. 

 

Tretzena. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES   

1. Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest 
conveni, seran resoltes per l’Ajuntament de Vilassar de Dalt de comú acord amb els 
representants d’EspaiFoto. En cas de litigi se sotmetran a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

2. El present conveni no representa la constitució de cap societat, associació o cap altra 
classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que 
figuren en la redacció del seu text, i a elles limiten les responsabilitats respectives. 

3. Entre l’Ajuntament i EspaiFoto no existeix cap mena de relació de solidaritat o subsi-
diarietat, i cada una respon de forma individual i exclusiva per les seves accions o 
omissions que tinguin causa en aquest conveni. 

4. Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar amb 
tercers durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altre i al mateix con-
veni. 

5. Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin en el 
futur el present document adoptant com a forma de col·laboració qualsevol forma as-
sociativa admesa legalment. 

 
I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per  tripli-
cat en el lloc i data indicats a l’encapçalament, entregant una còpia al representant 
d’EspaiFoto, un exemplar que s’incorpora a l’expedient, i un tercer exemplar que 
s’incorpora al Registre de Convenis d’aquest Ajuntament.  

 

  

Sra. Carola Llauró i Sastre 

 

 

L’alcaldessa 

Sr. Josep Domínguez 
Castells 

 

 

El president d’EspaiFoto 

Sr. Eduard Lluzar López de 
Briñas 

 

Dono fe, 

El secretari general 
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ANNEX 1 

Pressupost previ a l’esdeveniment per al que es demana la subvenció  
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ANNEX 2 

 

Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament 
de la subvenció 

Jo, Josep Domínguez Castells, amb --- i en representació de l’entitat Associació Fotogràfica Espai-
foto amb NIF G65533556 

 

Declaro: 
 
Que l’entitat a la que represento es compromet a complir amb totes les condicions estipulades en 
aquest conveni. 

 

 

A Vilassar de Dalt a 15 de febrer de 2022 
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ANNEX 3 

Declaració responsable en relació amb les remuneracions dels òrgans de direcció o adminis-
tració *  

Dades d’identificació de la institució, entitat o empresa 

Nom de la institució, entitat o empresa NIF 

ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA ESPAIFOTO G65533556 

Dades de la persona que actua en nom i representació de la institució, entitat o empresa 

Nom i cognoms NIF 

JOSEP DOMINGUEZ CASTELLS  

Declaració 

La persona signant declara: 
Que les remuneracions que perceben els òrgans de direcció i administració de la persona jurídica que representa són les 
següents: 
 
 
 

CÀRREC NOM I COGNOMS RETRIBUCIONS BRUTES ANUALS 

PRESIDENT/A JOSEP DOMÍNGUEZ CASTELLS NO RETRIBUÏT 

VICEPRESIDENT/A   

SECRETARI/A XAVIER YELO BLAT  NO RETRIBUÏT 

TRESORER/A JUAN JOSÉ LÓPEZ JIMENEZ NO RETRIBUÏT 

 
 

Data  15 de Febrer de 2022 

Signatura del/de la representant legal        
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ANNEX 4 

 

Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’entitat 

Jo, Josep Domínguez Castells, amb DNI --- i en representació de l’entitat Associació Fotogràfica 
Espaifoto amb NIF G65533556 

 

Declaro: 
 
Que tota la documentació aportada es vigent i actualitzada. 

 

 

A Vilassar de Dalt a 15 de febrer de 2022 
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ANNEX 5 

Estudi bianual d’impacte econòmic, social i cultural de l’esdeveniment a Vilassar de Dalt 

 

Us fem arribar l’anàlisi d’impacte de l’edició 2020 que ens varen fer des del Tecnocampus.  Es pot 
baixar des d’aquesta adreça 

 

https://acortar.link/RqU8Y0 

 

 


