
Proposta:  PRP2022/793

Exp. núm.: 2022/3904
Assumpte:  Agermanament entre La Ràpita i Arenys de Mar i les Confraries

PROPOSTA AL PLE

Els municipis de La Ràpita i Arenys de Mar guarden unes estretes relacions afectives sustentades entre 
membres de sengles comunitats de pescadors, ja que entre els anys 50 i 60 del passat segles els pescadors 
rapitencs van fer llargues estades al port arenyenc, fixant-hi residència en ell moltes famílies. És així que es 
van forjar relacions entre les dues comunitats que han arribat fins a l’actualitat. 

Per aquest motiu es planteja el dur a terme aquest agermanament establint oficialment lligams de 
cooperació mútua, fonamentats en les respectives comunitats de pescadors, característica comú entre els 
dos municipis. En concret, es tracta de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de La Ràpita i la 
Confraria de Pescadors de Sant Telm d’Arenys de Mar.

Fonaments de dret 

1. És d’aplicació l’article 140 de la Constitució. 

2. Article 10 de la Carta europea de l'autonomia local, de 15 d'octubre de 1985. 

3. Article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i 62.1 i 62.2 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril. 

4. Article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Per això, proposo al Ple l’adopció dels acords següents: 

Primer. Declarar la voluntat d’agermanament entre els municipis de La Ràpita i Arenys de Mar, i la 
Confraria de Pescadors Verge del Carme de La Ràpita i la Confraria de Pescadors de Sant Telm d’Arenys 
de Mar, i impulsar la col·laboració recíproca, i aprovar el protocol que s’adjunta.

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de La Ràpita i a les Confraries de pescadors esmentades.

Tercer. Publicar aquest acord al Portal de transparència i a la pàgina web municipals. 

Arenys de Mar, a data de signatura electrònica.



                                                                                  

PROTOCOL D’AGERMANAMENT 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA RÀPITA I L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR

REUNITS

D’una banda, la Sra. Annabel Moreno Nogué, amb DNI 44011300H, alcaldessa de Ajuntament 
d’Arenys de Mar, amb CIF P0800600I.

El Sr. Josep Caparrós Garcia, amb DNI núm. 52608546W, alcalde de l’Ajuntament de  La Ràpita 
amb CIF P4313800G.

El Sr. Eusebio Rosales Pepiol, amb DNI _____________________, president de la Confraria de 
Pescadors Verge del Carme de  La Ràpita, amb CIF _________________-

I el Sr.  Antonio Marzoa Notlevsen, amb DNI ____________________, president de la Confraria 
de Pescadors Sant Telm d’Arenys de Mar, amb CIF 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per aquest acte i 
EXPOSEN:

1. Els municipis de La Ràpita i Arenys de Mar guarden unes estretes relacions afectives 

sustentades entre membres de sengles comunitats de pescadors, ja que entre els anys 50 

i 60 del passat segles els pescadors rapitencs van fer llargues estades al port arenyenc, 

fixant-hi residència en ell moltes famílies. És així que es van forjar relacions entre les dues 

comunitats que han arribat fins a l’actualitat. Per aquest motiu es planteja el dur a terme 

aquest agermanament establint oficialment lligams de cooperació mútua, fonamentats en 

les respectives comunitats de pescadors, característica comú entre els dos municipis. 

2. L’agermanament entre dos municipis és l’establiment oficial de lligams de cooperació 

mútua i es comprometen a millorar la coneixença mútua i a l’ajuda bilateral.



3. La carta fundacional del que va ser la Federació Mundial de les Ciutats Unides, defineix 

l’agermanament com:  "El lligam que uneix, amb un esperit d’igualtat i de reciprocitat, els 

pobles […] per tal d’afavorir el contacte entre persones, l’intercanvi d’idees, de les 

tècniques, dels productes [...]. És un instrument de cultura popular i de formació cívica 

internacional [...] i no es pot desviar del seu objectiu per interessos personals, partidaris o 

polítics."”(La Charte des villes jumelées, Aix-les-Bains, 1957)

4. L’objectiu de l’agermanament és aprofundir en les relacions entre els dos municipis i 

col·laborar en temes d’interès comú, especialment econòmics, turístics, culturals i de medi 

ambient. 

5. Les relacions entre Arenys de Mar i La Ràpita haurien de ser constants i fluides. El fet de 

compartir un espai geogràfic proper i tenir llaços històrics comuns ha de facilitar els 

contactes.

6. Conscients dels vincles lingüístics, d’amistat, confraternitat i les coincidències culturals i 

tradicionals que existeixen entre els municipis, origen i causa de l’agermanament.

7. Considerant que un mitjà per aconseguir i mantenir la concòrdia entre els pobles és la 

vinculació d’interessos comuns entre els ciutadans de diferents indrets, moguts pel mateix 

interès i convençuts que una estreta col·laboració entre els municipis ha de redundar en 

beneficis socials, culturals, comercials i materials per a ells,

8. Desitjant donar un estat de dret a les seves espontànies i sinceres relacions 

d’agermanament, resolts a col·laborar en comú per aconseguir millorar aquestes finalitats 

decideixen formalitzar aquest protocol segons aquests

 ACORDS:

PRIMER.- Els ajuntaments d’Arenys de Mar i La Ràpita es comprometen a mantenir llaços 

permanents per afavorir intercanvis entre els seus habitants en tots els àmbits a desenvolupar, a 

través de la comprensió mútua, el sentit viu de fraternitat europea i de solidaritat universal.



SEGON.- Els ajuntaments d’Arenys de Mar i La Ràpita sota el títol de pobles agermanats, es 

comprometen lliurament i espontània, a col·laborar entre ells tot enfortint les efectives relacions 

indicades durant l’any...

TERCER.- Les actuacions seran desenvolupades considerant les següents activitats:

Relacions socials, culturals,educatives i turístiques.

QUART.- Els dos ajuntaments donaran suport a les activitats que tendeixin al foment de la cultura, 

amistat i l’educació organitzant activitats i trobades per posar en valor les dos viles marineres, 

exposicions als respectius museus del mar per poder mostar les seves arrels amb el món de la 

pesca i els seus pescadors, menjars tradicionals i xerrades per enfortir els llaços entre les dues 

comunitats, així com relacions entre òrgans representatius de diferents professions vinculades 

amb el mar.

CINQUÈ.- Des dels municipis es desenvoluparan programes d’activitats per al foment de 

l’economia i la indústria, tals com: Exposicions i actes turístics. Divulgació de productes autòctons.

SISÈ.- A fi de fomentar el turisme i la dinamització comercial, els dos Ajuntaments encaminaran 

accions per a:

Facilitar el coneixement recíproc d’ambdós localitats.

Preparar programes destinats a realitzar excursions turístiques.

Intercanvi de publicitat, programes de les diferents manifestacions de caràcter festiu i turístic.

Ajuda a les entitats que tinguin per objecte el foment de la cultura i la promoció del turisme.



SETÈ.- La col·laboració i intercanvi entre els municipis agermanats serà tant amplia com així ho 

requereixin les aspiracions i propòsits i l’enumeració de matèries a desenvolupar no és limitada, 

podent-hi afegir tantes activitats, iniciatives o assumptes que siguin d’interès recíproc.

VUITÈ.- Es procurarà posar en pràctica l’incentiu d’aquestes relacions, aprovant programes i 

propostes d’acció que desenvolupin i assegurin el suport financer a famílies, entitats i 

organitzacions, col·laborant amb cada una d’elles en la consecució dels objectius marcats.

NOVÈ.- La durada d’aquest Protocol d’Agermanament és il·limitada, i la seva vigència vindrà 

determinada per la voluntat dels dos municipis, units en el desig de mantenir estretes i fraternes 

relacions que avalaran el futur desenvolupament d’activitats orientades al benestar i progrés dels 

pobles.

[Lloc i data]

Segell i signatura Alcalde Municipi 1                         Segell i signatura Alcalde Municipi 2

Segell i signatura President Confraria 1 Segell i signatura President Confraria 2
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