
 

 

BASES PER A LA REALITZACIÓ D’EXPOSICIONS FOTOGRÀFIQUES EN 

ESPAIS DEL CONSORCI DEL MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE. 2016 

 

Primera. Objecte 

S’obre la convocatòria per a la utilització dels espais del Consorci del Museu de les 

Terres de l’Ebre, per a la realització d’un màxim de tres exposicions fotogràfiques amb 

la finalitat de contribuir a divulgar mitjançant la fotografia el patrimoni natural, cultural, 

històric, els paisatges, les tradicions o els fets col·lectius del conjunt o de qualsevol 

part de les Terres de l’Ebre. 

 

Segona. Beneficiaris 

Tots els fotògrafs i col·lectius que vulguin exposar i donar a conèixer la seva obra en 

els espais del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, sempre que la temàtica 

tingui relació amb els criteris definits en el punt anterior. 

 

Tercera. Temàtica 

De les tres exposicions que es volen seleccionar s’estableix que una serà de temàtica 

lliure i de les dues restants, una haurà de ser sobre festes populars a les Terres de 

l’Ebre i, l’altra, sobre les sales de cinema en funcionament i tancades dels municipis de 

les Terres de l’Ebre.  

 

Quarta. Procediment de concessió 

El procediment per optar a realitzar una exposició requereix de la presentació prèvia 

d’una sol·licitud i d’un dossier del projecte. La selecció es regirà pels principis de 

publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, 

eficiència i qualitat de la proposta. 

 

Quarta. Presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds, que es poden trobar a la pàgina web del Museu 

(www.museuterresebre.cat/), s’han de presentar abans 24 de juliol degudament 

emplenades en la seu del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, carrer Gran 

capità, número 34, 43870 d’Amposta, acompanyades de: 

 

 Breu currículum i dades de contacte del fotògraf o col·lectiu. 

 



 

 Proposta d’exposició, amb una breu descripció del contingut i la relació total i 

dimensions de les obres a exposar (adjuntant un mínim de 20 fotografies per 

l’exposició de temàtica lliure i 5 per cadascuna de les propostes de cinema i 

festes populars). 

 

 Proposta de difusió en la que s’incloguin accions de comunicació concretes a 

dur a terme per part de l’expositor. 

 

Aquest projecte s’ha de presentar en format paper, tot i que es pot complementar amb 

suport digital. En cas de que l’exposició ja estigui muntada i emmarcada, per part de 

l’autor ho haurà de fer constar per escrit, i incloure la imatge digital en baixa resolució 

de la totalitat de les obres. 

 

L’esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà previ 

requeriment, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de 

rebre la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat, es considerarà 

que el sol·licitant desisteix de la seva petició, prèvia resolució que es notificarà a 

l’interessat. 

 

Cinquena. Procediment de selecció 

Les propostes d’exposició seran sotmeses a consideració d’un jurat, nomenat a tal 

efecte i format per: 

 

 El director-gerent i un tècnic del Museu de les Terres de l’Ebre. 

 La regidora de Cultura i un tècnic de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 

d’Amposta. 

 Un representant d’una escola d’art del territori. 

 

El termini de resolució serà d’un mes a partir de la data de finalització de la 

convocatòria. La resolució que correspongui serà comunicada per escrit als 

peticionaris, els quals, en el termini màxim de quinze dies, hauran de comunicar la 

seva acceptació expressa o renúncia, si s’escau.  

 

La manca de resolució expressa tindrà efectes desestimatoris. 

 

Sisena. Conveni, període d’exposició i calendari. 



 

Previ a la realització de l’exposició es formalitzarà un acord per escrit que establirà el 

calendari definitiu i les condicions en què ambdues parts hauran de dur a terme 

l’exposició. 

 

El període d’exposició al Museu de les Terres de l’Ebre, d’entre les diferents propostes 

seleccionades, serà el proposat pel departament que gestiona les exposicions, tenint 

en compte que es podrà modificar en funció de la disponibilitat del vestíbul. 

 

En el conveni es podrà pactar la itinerància de l’exposició, en el màxim d’un període 

d’un any, a partir de la data d’inauguració. Aquesta itinerància podrà ser a càrrec del 

Museu o per compte de l’autor o col·lectiu, sempre que es garanteixin els principis 

d’organització, de difusió conjunta, així com la salvaguarda del material i fotografies 

que composen l’exposició. 

 

Setena. Condicions per l’expositor 

a) El muntatge de l’exposició anirà a càrrec del sol·licitant, sota la direcció i 

col·laboració dels serveis tècnics del Museu, que facilitaran els elements de què 

disposi per aquesta finalitat. 

 

b) En el cas d’exposicions de nova creació, el fotògraf o col·lectiu cedirà sis de les 

seves obres exposades, així com tots els drets d’explotació de la propietat intel·lectual 

sobre aquesta obra, sota qualsevol forma de les existents en aquesta data, sense 

límits de temps, ni d’àmbit territorial, i en especial els drets de transformació, 

comunicació pública, reproducció total o parcial, o qualsevol altra fórmula de distribució 

pública. En el cas d’exposicions ja preparades i emmarcades de forma prèvia per 

l’artista o col·lectiu, aquest cedirà al Museu només tres de les seves obres, amb els 

mateixos drets esmentats a dalt. 

 

c) Les assegurances que l’expositor pugui fer al respecte aniran sempre al seu càrrec. 

El Consorci del Museu no es farà responsable dels danys que pugui produir-se per 

actes vandàlics, robatoris, accidents imprevisibles, incendis o una altra causa de força 

major. 

 

d) Els espais d’exposició del Museu no tenen caràcter comercial, però l’artista, 

mitjançant targes de visita, podrà facilitar a aquelles persones interessades en la seva 

obra, la forma de poder-hi establir contacte. 

 



 

Vuitena. Condicions pel Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre 

El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre es farà càrrec de: 

 

a) Difusió a través dels mitjans de comunicació i xarxes socials. També confeccionarà 

les targes d’invitació, que seran trameses a les persones i institucions que cregui 

convenient. D’aquestes targes se’n lliuraran un nombre a determinar, en cada cas, a 

l’expositor. 

 

b) Atenent a la consideració de l’exposició de nova creació, el Consorci es farà càrrec 

de les ampliacions fotogràfiques, de la cessió temporal dels marcs i del muntatge dels 

paspartús. 

 

c) Aportació i muntatge de la infraestructura i plafons de suport per a l’exposició i 

col·laboració en el muntatge dels marcs. 

 

d) Manteniment de l’exposició, així com d’obrir-la i tancar-la diàriament, d’acord 

amb els horaris establerts i de la seva vigilància. 

 

Novena. Règim jurídic 

Seran d’aplicació els articles 57 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 

qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals; el RDL 1/1996, de 12 

d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BASES PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS/TALLERS AL MUSEU DE LES 

TERRES DE L’EBRE. 2016 

 

PRIMERA. Objecte 

S’obre la convocatòria per a la concessió d’ús de dependències/espais del Museu de 

les Terres de l’Ebre per a la realització d’un màxim de 4 cursos o tallers de tipus 

cultural,naturalístic, artístic, artesanal o educatiu. 

 

L’objecte és cedir espais del museu els dissabtes per a la realització de cursos/tallers 

de tipus cultural, naturalístic, artístic, artesanal o educatiu. 

 

Els tallers constaran de 2-4 sessions d’un màxim 4 hores cadascuna que poden ser de 

teoria, de teoria-pràctica o de pràctica i es realitzaran en dissabte al matí en horari 

d’obertura del museu (de 10 a 14 h). 

 

SEGONA Beneficiaris 

La convocatòria està destinada a professors, naturalistes, artistes, artesans, i persones 

coneixedores de qualsevol de les disciplines esmentades en el punt anterior que 

estiguin interessats a impartir un curs/taller, bé a nivell particular o com a col·lectiu. 

 

 

TERCERA Procediment de concessió 

El procediment requereix la presentació prèvia d’una sol·licitud i d’un dossier del 

projecte i es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, 

objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència. 

 

QUARTA Presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds, que es poden trobar a la pàgina web del Museu 

(www.museuterresebre.cat/), s’han de presentar abans del 24 de juliol degudament 

emplenades en la seu del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, carrer Gran 

Capità, número 34, 43870 d’Amposta, acompanyades de: 

 

 Programa i continguts del curs 

 Memòria valorada, on s’inclourà el pressupost amb la justificació de la relació 

de cost per alumne i el nombre mínim i màxim d’alumnes 



 

 Currículum i dades de contacte de l’organitzador del curs, ja sigui un professor 

a títol individual o del col·lectiu. 

 Proposta de difusió amb accions de comunicació concretes que durà a terme 

l’organitzador del curs.  

 

Aquest projecte s’ha de presentar en format paper, tot i que es pot complementar amb 

suport digital. 

 

L’esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà previ 

requeriment,en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre 

la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat, es considerarà que el 

sol·licitant desisteix de la seva petició, prèvia resolució que es notificarà a l’interessat. 

 

CINQUENA Procediment de selecció 

Hi haurà una junta avaluadora formada per: 

 

 El director - gerent  i un tècnic del Museu de les Terres de l’Ebre 

 La regidora de Cultura i un tècnic de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 

d’Amposta 

 Un representant d’una escola d’art del territori 

 

El termini de resolució serà d’un mes a partir de la data de finalització de la 

convocatòria. 

 

La resolució que correspongui serà comunicada per escrit als peticionaris, els quals, 

en el termini màxim de quinze dies, hauran de comunicar la seva acceptació expressa 

o renúncia, si s’escau. La manca de resolució expressa tindrà efectes desestimatoris. 

 

Un cop comunicat, l’organitzador-professor del curs tindrà 10 dies per acceptar i 

contactar amb el Museu per tal d’acordar les dates de l’activitat i proporcionar, a més 

del programa detallat, un petit resum amb els continguts i el programa definitiu i 

diverses fotografies per a la difusió. 

 

SISENA Conveni i calendari 

Previ a la realització del curs/taller es formalitzarà un acord per escrit que establirà el 

calendari definitiu i les condicions en que ambdues parts hauran de dur a terme el 

curs/taller. 



 

 

El calendari de realització del curs/taller al Museu de les Terres de l’Ebre serà 

proposat pel Museu, tenint en compte que es podrà modificar en funció de la 

disponibilitat de 

dependències i espais. 

 

SETENA Condicions del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre 

El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre facilitarà, en el marc de l’acord conjunt, 

l’espai per a realitzar-lo, la infraestructura (com taules, cadires, projectors, pissarra, 

etc.,) a més a més d’assumir els costos de manteniment de l’espai (llum, neteja, etc.), 

així com el seguiment de la preinscripció al curs/taller i la difusió del mateix a diferents 

col·lectius, mitjans de comunicació i a les xarxes socials. 

 

VUITENA. Condicions de l’organitzador-professor 

L’organitzador-professor realitzarà les sessions formatives segons el calendari previst 

en l’acord conjunt, facilitarà als alumnes tota la documentació en format paper i/o 

digital i aportarà tots els materials, instruments i eines necessàries per al correcte 

desenvolupament del curs. En cas que per motius justificats, s’hagi de suspendre o 

ajornar una jornada del curs, l’organitzador – professor fixarà al calendari la classe 

perduda amb el consens dels assistents al curs. En cas que no es puguin posar 

d’acord, l’organitzador – professor haurà d’abonar als assistents la part proporcional 

que correspon a la classe no realitzada.  

 

El pagament de la matrícula es farà directament a l’organitzador/professor. Sempre 

que no s’assoleixi el número mínim d’alumnes, es podrà suspendre, per acord de les 

dues parts, amb una antelació suficient a la data de realització del curs per poder-ho 

comunicar als inscrits. 

 

NOVENA. Règim jurídic 

Seran d’aplicació els articles 57 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 

s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals; el RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. 


