
Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Vila ssar de Dalt i 

l’Associació Fotogràfic Espaifoto (Revela-T) 

 

El Sr. Xavier Godàs i Pérez, alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt i el Sr. Josep Domínguez president de l’Associació Fotogràfica 

Espaifoto (en endavant ESPAIFOTO)  

EXPOSEN 

1. Durant els tres darrers anys, el Festival Revela-T ha suposat un 

esdeveniment que ha marcat una pauta d’innovació cultural a Vilassar, 

de manera que sobre l’eix de la fotografia analògica s’han anat perfilant 

un conjunt de pràctiques, exposicions, seminaris, intercanvis i venda de 

tecnologia que ha situat el nostre municipi com un referent en el món de 

la fotografia analògica. La quarta edició del Festival ha de suposar, en 

termes de gestió i sostenibilitat econòmica, la definitiva estabilització al 

nostre municipi d’aquest esdeveniment, singular i amb projecció 

internacional.  

 

2. Així, ESPAIFOTO realitzarà el 2016 la quarta edició del Festival Revela-

T de fotografia analògica amb un programa d’activitats orientat a 

aficionats i professionals. Aquest programa d’activitats inclourà 

exposicions, tallers, cursos, demos, xerrades, trobades i altres activitats 

relacionades amb el món de la fotografia analògica. S’organitzarà també 

un espai de fira comercial especialitzada en fotografia. 

 

3. La quarta edició delFestival Revela-T se celebrarà a Vilassar de Dalt 

entre els dies 20 de maig i 5 de juny de 2016.  

 

4. ESPAIFOTO manifesta que les diferents activitats i serveis amb caràcter 

de pagament per part de l’usuari/visitant són objecte de finançament de 

les activitats, a fi i efecte de fer front a les despeses de la seva 

realització. No obstant això, continua essent necessària la col·laboració 

pública per a l’impuls del Festival, fins ajustar un model consolidat que 

permeti desenvolupar l’esdeveniment incrementant el grau 

d’autosostenibilitat econòmica.  



 

5. 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 àmbits de la cultura, la projecció 

internacional i la promoció econòmica i turística del municipi, en sintonia 

amb els objectius del Pla Estratègic de Turisme de Vilassar de Dalt, 

aprovat el 2015. 

 

Per tot allò exposat, CONVENEN QUE 

 

1. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt designarà un tècnic municipal per tal 

d’actuar d’enllaç entre l’organització del Festival i l’ens municipal. Tota la 

comunicació, traspàs d’informació, sol·licituds o altres derivats de l’activitat 

prevista es realitzaran mitjançant aquest enllaç i de manera formal, ja sigui 

mitjançant correu electrònic o instància corresponent. 

 

2. L’aportació de recursos econòmics per part de l’Ajuntament es preveu per 

la quantitat de 30.000€. D’aquests, hi haurà una aportació efectiva de 

20.000 euros que venen fixats en els pressupostos municipals de 2016 

segons la partida pressupostària expressament habilitada a tal efecte (04 

3380 2260909), i la part ja habilitada en 1560,23€ – segons criteri de 

l’històric d’anteriors edicions – de la partida pressupostària (02 33400 

2260203) destinada a contractació de publicitat a mitjans de comunicació. 

La quantitat restant fins arribar als 30.000 euros (8.439,77 euros) 

l’Ajuntament els obtindrà en base a les aportacions de mecenatge privat 

que s’assoleixin, fins a arribar a la xifra determinada en aquest punt. El 

pagament dels mencionats 8.439,77 euros restarà condicionat a 

l’efectivitat de les corresponents modificacions pressupostàries una 

vegada es realitzin les aportacions privades de mecenatge. 

 

3. A fi de millorar la disponibilitat econòmica, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 

serà part activa, a més, en la captació d’altres recursos públics i privats per 

a la sostenibilitat del Festival, segons l’objectiu que en termes econòmics 

el Festival Revela-T acabi consolidant-se com un esdeveniment nacional 



amb projecció global situat bàsicament a Vilassar. El Festival serà objecte 

de mecenatge prioritari en les contribucions per a activitats de promoció de 

la Vila de què l’Ajuntament ja gaudeix per banda d’agents privats.   

 

4. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es compromet al pagament de factures 

derivades de l’activitat del Festival Revela’T relacionades amb les partides 

previstes al pressupost presentat per l’entitat. Les despeses s’imputaran a 

la partida pressupostària amb la presentació de factures oficials a nom 

del’Ajuntament de Vilassar de Dalt. Prèviament al registre de les factures, 

aquestes hauran de ser validades pel tècnic municipal designat pel 

seguiment del conveni. 

 

5. ESPAIFOTO i l’Ajuntament tramitaran línies de subvenció amb la 

Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Ministeri 

d’Educació i Ciència, fundacions, empreses i particulars per tal de generar 

recursos econòmics supramuncipals i privats.  

 

6. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt donarà cobertura administrativa en la 

tramitació de subvencions de l’Associació Espaifoto. Aquesta cobertura no 

comportarà cap tipus d’assumpció de responsabilitat de l’ens municipal 

davant de lesadministracions superiors. 

 

7. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt cedirà a ESPAIFOTO els següents 

espais municipals: 

 
Espai  Dates 

L’Estrella Sala polivalent 16 maig al 10 de juny 

de 2016 

Museu Arxiu  2 sales (temporals i 

actes) 

16 maig al 10 juny 

Parc Can Rafart Sala Polivalent 

 

25 al 29 de maig 

Parc Can Rafart Pista sorra, zona de 25 al 29 de maig 



gespa i Pèrgola 

Biblioteca Can Manyer Sala d’exposicions Per determinar 

Ajuntament Sala de Plens  Per determinar 

 

ESPAIFOTO es compromet a fer un ús correcte en el manteniment i la 

gestió dels espais cedits. L’Ajuntament assumirà el cost del lloguer i 

neteja derivades de l’ús dels espais entre les dates assenyalades en el 

conveni. Es pactarà amb l’organització un calendari de tasques de 

neteja. I en la memòria econòmica final es computarà l’aportació 

econòmica en espècies feta pel consistori mitjançant les hores de treball 

destinades a l’organització del Festival. 

 

8. L’Ajuntament de Vilassar promourà amb agents privats, a partir de la 

fórmula del conveni, la disposició d’espais expositius en mans privades. 

Aquesta promoció se centrarà preferentment en el complex fabril de Cal 

Garbat. Es pactarà amb l’organització un calendari de tasques de neteja i 

arranjaments mínims i bàsics que han de permetre l’acció expositiva, amb 

un pla d’acció detallat i un pressupost que determinarà les fonts 

d’ingressos per fer front als treballs definits en l’esmentat pla. La mateixa 

fórmula del conveni de col·laboració s’emprarà amb La Massa Centre de 

Cultura Vilassarenc, pel que fa a la seva sala d’exposicions. I en la 

memòria econòmica final es computarà l’aportació econòmica en espècies 

feta pel consistori mitjançant les hores de treball destinades a 

l’organitzacio  del Festival. 

 

9. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt cedirà a ESPAIFOTO els següents 

materials, serveis i adequacions per tal d’efectuar la seva activitat prèvia 

instància: 

Material Cadires, taules, tarimes i plafons (determinar 

quantitats, dates i espais) 

Punts de llum (determinar dates i espais) 

Suport 

administratiu 

Gestions per a la sol·licitud d’espais, impressió de 

documents administratius necessaris per a la 



bàsic logística organitzativa. 

ESPAIFOTO es compromet a fer un ús correcte dels materials cedits i a 

retornar-los en el mateix estat en què se’ls ha deixat. 

 

10. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt posarà a disposició de l’organització els 

mecanismes municipals de difusió de les activitats: web municipal, web 

específica de turisme, butlletí, ràdio, xarxes socials, així com la interlocució 

amb els mitjans de més ampli espectre. 

 

11. ESPAIFOTO es compromet a fer constar a tots els materials de difusió i 

publicitat, incloent webs, blocs, xarxes socials, 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.  

 

12. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt cobrirà les assegurances de 

responsabilitat civil estrictament necessàries dels equipaments públics i 

privats on es desenvolupi el festival, com a ens coorganitzador del mateix.  

 
13. L’esdeveniment Revela-T, de mutu acord amb l’Ajuntament, haurà de tenir 

en compte els objectius estratègics del Pla Estratègic de Turisme, en 

aquesta edició particularment en tres aspectes: . 

• La difusió dels serveis comercials i de restauració. 

• Projectar els recursos culturals i patrimonials de Vilassar de Dalt, 

específicament el servei de rutes patrimonials. 

• Sensibilitzar la població vers el projecte. 

 

Es crearà un grup de treball format per l’organització del Festival Revela’t, el 

Sr. Pau Morales, Tinent d’Alcalde de Comunicació, Comunitat i Espai 

Públic, la Sra. Paula Lloret, Regidoria de Turisme, i la Sra. Carola Llauró, 

regidora d’Organització Municipal, Obres i Serveis Públics, per tal de fer 

seguiment regular de l’organització general de l’esdeveniment. 

 



14. Un cop finalitzat el Festival, i com a condició d’acompliment dels punts 

anteriors, ESPAIFOTO; 

1. Haurà d’entregar una memòria de les activitats portades a 

terme. Aquesta memòria ha d’incloure un estudi de públics, una 

memòria econòmica global de l’esdeveniment –amb ingressos i 

despeses- i una memòria de les activitats i accions en 

comunicació realitzades. 

 

15. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es compromet a treballar per acordar 

abans del mes de setembre amb ESPAIFOTO un conveni marc pluriennal que 

doni garantia de continuïtat a la celebració del Festival Revela’t al municipi, i 

que determini clarament , a nivell organitzatiu i econòmic, la contribució pública 

i privada a l’esdeveniment.  

 

El present Conveni serà vigent durant l’any 2016 i es pot extingir per les causes 

següents: 

 

Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini 

Per incompliment dels termes del present Conveni per ambdues parts. 

Per avinença de les parts signatàries 

Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 

 

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 de l’entitat Associació Fotogràfica ESPAIFOTO, 

organitzadora del Festival Revela-T. En cas de litigi es sotmetran a la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

 

 

Vilassar de Dalt, 7 de març del 2016 

 


