
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 

MARESME I ELS AJUNTAMENTS QUE PARTICIPIN A LA XXXV MOSTRA LITERÀRIA 

DEL MARESME 2018 

 

A Mataró, 21 de setembre de 2018 

 

REUNITS 

 

D’una part, el Sr. Josep Triadó Bergés, president del Consell Comarcal del Maresme, en 

nom i representació de l’esmentada corporació local supramunicipal. 

 

D’una altra part,  

el Sr. Andreu Francisco Roger, alcalde d’Alella,  

la Sra. Annabel Moreno Nogué, alcaldessa d’Arenys de Mar,  

el Sr. Joan Rabasseda Ferrer, alcalde d’Arenys de Munt,  

el Sr. Eudald Calvo i Català, alcalde d’Argentona,  

el Sr. Jordi Mir i Boix, alcalde de Cabrera de Mar,  

la Sra. Avelina Morales Serra, alcaldessa de Cabrils,  

la Sra. Rosa Pou Baró, alcaldessa de Caldes d’Estrac,  

la Sra. Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar, 

el Sr. Marc Bosch de Doria, alcalde de Dosrius,  

la Sra. Maria Carmen Ponsa Monge, alcaldessa de Malgrat de Mar, 

el Sr. David Bote Paz, alcalde de Mataró,  

la Sra. Rosa Funtané Vilà, alcaldessa de Montgat,  

el Sr. Jordi Rull Claus, alcalde d’Òrrius,  

el Sr. Joan Mora Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres,  

la Sra. Montserrat Garrido Romera, alcaldessa de Sant Pol de Mar, 

el Sr. Amadeu Clofent Rosique, tinent d’alcalde de Sant Vicenç de Montalt, 

el Sr. Joan Campolier Montsant, alcalde de Santa Susanna, 

el Sr. Andreu Bosch Rodoreda, alcalde de Teià,  

la Sra. Ester Pujol Martí, alcaldessa de Tiana,  

el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de Tordera,  

el Sr. Xavier Godàs Pérez, alcalde de Vilassar de Dalt,  

i el Sr. Damià del Clot Trias, alcalde de Vilassar de Mar,  

en nom i representació de les esmentades corporacions locals municipals. 

 

 

 

 

 

 



 

I vista la legislació aplicable.- Que el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 

el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en el seu Títol 7è, regula els 

convenis de cooperació interadministrativa, per a una finalitat comuna, així com el Capítol 

VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’u d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

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, per la qual cosa el Ple del Consell 

Comarcal del Maresme aprova les corresponents bases de participació: “Bases de la Mostra 

Literària del Maresme”.  

 

Segon.- Que el pressupost de la Mostra és de 12.600 €. 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 que organitza el 

lliurament de premis, segons el següent criteri: 

 

Nombre d’habitants                 Aportació € 

Menys de 5.000 habitants    300 € 

Entre 5.000 i 20.000 habitants    600 € 

Entre 20.000 i 100.000 habitants   900 € 

Més de 100.000 habitants    1.500 € 

Amfitrió       0 € 

 

Tercer.- Que els ajuntaments participants en el present conveni estan interessats a 

participar en aquesta organització amb l’aportació estipulada de les següents quantitats 

resultants de l’aplicació dels criteris establerts en la manifestació segona precedent: 

 

Ajuntament d’Alella     600 € 

Ajuntament d’Arenys de Mar     600 € 

Ajuntament d’Arenys de Munt    600 €  

Ajuntament d’Argentona    600 € 

Ajuntament de Cabrera de Mar    300 € 

Ajuntament de Cabrils      0 €  

Ajuntament de Caldes d’Estrac    300 € 

Ajuntament de Canet de Mar     600 € 

Ajuntament de Dosrius     600 €  

Ajuntament de Malgrat de Mar     600 € 

Ajuntament de Mataró     1.500 € 

Ajuntament de Montgat     600 € 

 



 

Ajuntament d’Òrrius      300 € 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres   600 € 

Ajuntament de Sant Pol de Mar    600 € 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt   600 € 

Ajuntament de Santa Susanna     300 € 

Ajuntament de Teià      600 €     

Ajuntament de Tiana     600 €     

Ajuntament de Tordera     600 € 

Ajuntament de Vilassar de Dalt    600 € 

Ajuntament de Vilassar de Mar    900 € 

      Total   12.600 €    

 

Quart.- Que l’Ajuntament de Cabrils ha manifestat la voluntat de ser municipi amfitrió de 

la XXXV Mostra Literària del Maresme 2018. 

 

Cinquè.- Que l’article 25.2 m) de la llei 7/1985 de dos d’abril reguladora de bases de règim 

local atorga als municipis competències en els termes previstos per la legislació estatal o 

autonòmica en matèria de promoció de la cultura. 

 

Sisè.- Que l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de quatre de novembre, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, assigna als consells 

comarcals les competències que s’hi recullen, entre d’altres, les atribuïdes per les lleis 

sectorials del Parlament.  En aquest sentit i d’acord amb el que preveu l’article 29 del Text 

Refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme 

disposa d’un vigent Programa d’Actuació Comarcal amb una vigència de quatre anys (2016-

2019) on s’han inclòs, entre d’altres, els serveis i les activitats que s’han de dur a terme, 

estant prevista la Mostra Literària del Maresme com a actuació estratègica en el marc de la 

voluntat del Consell Comarcal del Maresme de desenvolupar accions de foment de la cultura 

i la creativitat adreçades a dotar al territori d’estratègies transversals de caràcter cultural, 

d’identitat i de cohesió social.  

 

Setè.- Que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’u d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 

Públic atorga potestats a les administracions públiques per formalitzar entre elles convenis 

interadministratius entre dues o més administracions públiques per a finalitats comunes; 

l’article 49 en fixa el contingut. 

 

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 

 

1. Objecte del Conveni i actuacions a desenvolupar 

 

 



 

L’objecte del present conveni consisteix a establir les directrius i condicions de la 

participació dels ajuntaments intervinents en la XXXV edició la Mostra Literària del 

Maresme.  

 

a) Els ajuntaments signataris del present conveni participaran en la XXXV edició de la 

Mostra Literària del Maresme 2018, d’acord amb les bases que per a aquesta edició hagi 

aprovat el Consell Comarcal del Maresme. 

 

b) L’Ajuntament de Cabrils serà el municipi amfitrió de la XXXV edició de la Mostra Literària 

2018; per a tal fi destinarà com a mínim l’import que li correspon per població, d’acord amb 

el manifest segon, a l’organització de la pròpia mostra, i per tant queda exempt de fer 

l’aportació al Consell Comarcal del Maresme. 

 

c) El Consell Comarcal del Maresme facilitarà als ajuntaments signataris les Bases per a 

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

escaigui. 

 

2. Compromisos econòmics 

 

Els respectius ajuntaments signataris del present conveni abonaran l’import que els 

correspon, d’acord amb la graella establerta en el manifest tercer del present conveni, a 

partir de la liquidació que els serà lliurada per part del Consell Comarcal del Maresme. 

 

Un cop finalitzada la Mostra, i abans del 31 de desembre de 2018, el Consell Comarcal 

procedirà a aprovar una memòria econòmica sobre l’activitat, que serà pública i a disposició 

dels ajuntaments participants. 

 

3. Comissió de seguiment 

 

Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present 

conveni, que ha d'estar integrada per un o dos membres designats per cadascuna de les 

parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable del mecanisme de seguiment, 

vigilància i control, amb la tasca de portar a terme els convenis específics. 

 

 

Aquest mecanisme té com a funció: 

 

a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest conveni, 

així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 

 

b) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni. 

 

 



 

Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.  

 

La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i 

control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del 

conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’u d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

4. Modificacions 

 

Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·licitud 

raonada i degudament motivada per part de les persones signants de qualsevol de les 

entitats del present conveni. 

  

Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 

de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, de manera que 

en formin part integrant del mateix. 

 

5. Adhesions al conveni  

 

Amb posterioritat a la signatura del present conveni i amb caràcter previ a l’extinció del seu 

objecte, es podran produir adhesions al conveni per part dels ajuntaments que no n’hagin 

estat signataris inicials del mateix, prèvia aprovació mitjançant acord del seu òrgan 

competent, i aprovació del compromís econòmic estipulat en el pacte  per tal d’abonar al 

Consell Comarcal del Maresme l’import que els correspongui d’acord amb la graella 

establerta al manifest segon del conveni. 

 

6. Vigència del conveni 

 

Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i s’entén la seva vigència 

fins al final del certamen i com a màxim a 31 de desembre de 2018. 

 

7. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquest conveni 

 

En aquest cas, s’ha de respectar el que estableix l’article 51.2c) de la Llei 40/2015, d’u 

d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.  

 

En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment 

perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es consideren incomplerts.  

 

Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la 

part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni 

s’entén resolt.  

 

 



 

8. Extinció del conveni 

 

El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

- Per l’expiració de la vigència del conveni. 

- Per la realització del seu objecte. 

- Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries i un 

cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte sisè.  

- Per acord de les parts signatàries. 

- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 

 

9. Interpretació del conveni 

 

Totes les qüestions que pugin sorgir amb relació a la interpretació i execució d’aquest 

conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes de mutu acord 

pel respectiu ajuntament signatari i pel Consell Comarcal del Maresme i, en cas de litigi, 

aquest se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 

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

i la data que s’indica a l’encapçalament. 

 

Sr. Josep Triadó Bergés 

President del Consell Comarcal del Maresme 

Sr. Andreu Francisco Roger 

Alcalde d’Alella 

 

Sra. Annabel Moreno Nogué 

Alcaldessa d’Arenys de Mar 

 

Sr. Joan Rabasseda Ferrer  

Alcalde d’Arenys de Munt  

 

Sr. Eudald Calvo i Català 

Alcalde d’Argentona 

 

Sr. Jordi Mir i Boix 

Alcalde de Cabrera de Mar 

Sra. Avelina Morales Serra 

Alcaldessa de Cabrils 

 

Sra. Rosa Pou Baró 

Alcaldessa de Caldes d’Estrac  

 

Sra. Blanca Arbell Brugarola 

Alcaldessa de Canet de Mar 

 

Sr. Marc Bosch de Doria 

Alcalde de Dosrius,  

 

 



 

Sra. Maria Carmen Ponsa Monge  

Alcaldessa de Malgrat de Mar 

 

Sr. David Bote Paz 

Alcalde de Mataró 

 

Sra. Rosa Funtané Vilà 

Alcaldessa de Montgat  

 

Sr. Jordi Rull Claus 

Alcalde  d’Òrrius  

 

Sr. Joan Mora Buch, 

Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres 

 

Sra. Montserrat Garrido Romera 

Alcaldessa de Sant Pol de Mar 

 

Sr. Amadeu Clofent Rosique 

Tinent d’Alcalde de Sant Vicenç de Montalt 

 

Sr. Joan Campolier Montsant  

Alcalde de Santa Susanna 

 

Sr. Andreu Bosch Rodoreda 

Alcalde de Teià  

 

Sra. Ester Pujol Martí 

Alcaldessa de Tiana 

 

Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 

Alcalde de Tordera 

 

Sr. Xavier Godàs Pérez 

Alcalde de Vilassar de Dalt 

 

Sr. Damià del Clot Trias 

Alcalde de Vilassar de Mar  
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