
 

 

 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 

MARESME I ELS AJUNTAMENTS QUE PARTICIPIN A LA XXXII MOSTRA LITERÀRIA 

DEL MARESME 2015 

 

A Mataró, 23 de novembre de 2015 

 

REUNITS 

 

D’una part, la Sra. Blanca Arbell Brugarola, Alcaldessa de Canet de Mar, en nom i 

representació de l’esmentada Corporació Local Municipal. 

 

D’una altra part, el Sr. Miquel Ángel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal 

del Maresme, en nom i representació de l’esmentada Corporació Local Supramunicipal. 

 

MANIFESTEN 

 

Primer.- Que el Consell Comarcal del Maresme organitza anualment la Mostra Literària del 

Maresme, oberta a la participació de tots els ajuntaments de la Comarca, per tal d’afavorir 

la participació ciutadana en el món de la literatura. 

 

Segon.- Que cada any el Ple del Consell Comarcal del Maresme aprova les corresponents 

bases de participació: “Bases de la Mostra Literària del Maresme” 

 

Tercer.- Que el finançament de les despeses de la Mostra Literària del Maresme, provenen 

per una banda de fons propis del Consell Comarcal del Maresme, i per l’altra de les 

aportacions dels ajuntaments participants d’acord amb els criteris següents, quedant 

exempt de fer l’aportació l’ajuntament amfitrió del lliurament de premis: 

 

Nombre d’habitants Aportació municipal MLM 
Menys de 5.000 habitants 300,00.-€ 
Entre 5.000 i 20.000 habitants 600,00.-€ 
Entre 20.000 i 100.000 habitants 900,00.-€ 
Més de 100.000 habitants 1.500,00.-€ 

        

 

Quart.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar, que té una població d’entre 5.000 i 20.000  

habitants, ha manifestat la seva voluntat de participar a la Mostra Literària del Maresme 

que aquest any 2015 celebra la XXXII edició. 

 

 



 

 

Cinquè.- Que l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha manifestat la voluntat de ser municipi 

amfitrió de la XXXII Mostra Literària del Maresme 2015. 

 

En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se recíprocament plena capacitat 

per aquest acte i de comú acord estableixen els següents 

 

PACTES 

 

Primer.- L’Ajuntament d’Arenys de Munt serà el municipi amfitrió de la XXXII edició de la 

Mostra Literària 2015, per a tal fi destinarà com a mínim l’import que li correspon per 

població, d’acord amb el manifest tercer, a l’organització de la pròpia mostra, i per tant 

queda exempt de fer l’aportació al Consell Comarcal del Maresme. 

 

Segon.- L’Ajuntament de Canet de Mar, participarà en la XXXII edició de la Mostra Literària 

del Maresme 2015, d’acord amb les bases que per aquesta edició hagi aprovat el Consell 

Comarcal del Maresme. 

 

Tercer.- El Consell Comarcal del Maresme facilitarà a l’Ajuntament de Canet de Mar les 

bases per a participar en l’actual edició, a més de tota la informació adient i/o 

complementària que s’escaigui. 

 

Quart.- L’Ajuntament de Canet de Mar abonarà l’import que li correspon, d’acord amb la 

graella establerta en el manifest tercer del present conveni, a partir de la liquidació que li 

serà lliurada per part del Consell Comarcal del Maresme. 

 

Cinquè.- La vigència d’aquest conveni és per la XXXII edició de la Mostra Literària del 

Maresme, que es durà a terme durant l’any 2015. 

 

Els reunits troben conforme el present document i el signen en duplicat exemplar, en lloc i 

la data que s’indica a l’encapçalament. 

 

 

Sra. Blanca Arbell Brugarola 

Alcaldessa de Canet de Mar 

 

 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa 

President del Consell Comarcal del Maresme  
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