
 

 

 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 

L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR QUE MANIFESTA LA VOLUNTAT D’EXHIBIR 

L’EXPOSICIÓ EL MARESME EN LA LÍNIA DEL TEMPS DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ 

(1702-1714) 

 

A Mataró, 27 de juny de 2014 

 

REUNITS 

 

D’una part, la Sra. Montserrat Garrido Romera, Alcaldessa de Sant Pol 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 és gestor i propietari de l’exposició EL 

MARESME EN LA LÍNIA DEL TEMPS DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ (1702-1714)  

 

Segon.- Que aquesta exposició consta de 20 panells extensibles de 200x80cm, que 

reprodueixen material propi, cedit per particulars, i ens públics.  

 

Tercer.- L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, rebrà el material de l’exposició en data 30 de 

juny de 2014 i el Consell Comarcal del Maresme recollirà el material de l’exposició en data 17 

de juliol de 2014,  entra aquestes dates estarà exposada a les dependències de la Sala 

cultural Josep M. Ainaud de Lasarte, propietat d’aquest Ajuntament.  

 

Quart.- L’Ajuntament de  Sant Pol de Mar designa com a persona responsable a Xavier 

Montella, que ocupa el càrrec de tècnic de cultura. 

 

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 de Sant Pol de Mar es farà càrrec del muntatge i desmuntatge de 

l’exposició. Fent-se càrrec de la resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial 

que per aquest concepte es puguin formular pels tercers o pel propi Consell Comarcal del 

Maresme. A aquests efectes l’Ajuntament de Sant Pol de Mar s’obliga expressament a 

disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi aquestes contingències 

 

Segon.- El Consell Comarcal del Maresme es farà càrrec del lliurament i la recollida dels 20 

panells mitjançant la signatura del document “Lliurament i recollida de l’Exposició EL 

MARESME EN LA LÍNIA DEL TEMPS DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ (1702-1714)”, que 

comprometrà ambdues parts a,  per una part el Consell Comarcal del Maresme lliurar-la en 

perfecte estat i per altra part a l’Ajuntament, a retornar-la en el mateix estat en què va ser 

lliurada.   

 

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. Montserrat Garrido Romera 

Alcaldessa de Sant Pol de Mar 

 

 

 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa 

President del Consell Comarcal del Maresme  
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