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CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SITGES I L’AGRUPACIÓ DE BALLS 
POPULARS DE SITGES PER A LA CESSIÓ DE LA COL·LECCIÓ DE 
CABEÇUTS DE L’AJUNTAMENT DE SITGES. 
 
Sitges, juny de 2010 
 
Davant meu, el secretari                                            de conformitat amb l’article 2 
del RD1174/87 de 18 de setembre 
 

COMPAREIXEN 
 
D'una part el Sr. Jordi BAIJET VIDAL, amb DNI núm. 36 958 936 Y, en qualitat 
d’alcalde de l’Ajuntament de Sitges 
 
Per altra part el Sr. Joan DURAN I FERRER, amb DNI núm. 77 317 840-M en la 
seva condició de president de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges. 
 

MANIFESTEN 
 
Que és intenció de l’Ajuntament mantenir, divulgar i potenciar el patrimoni 
cultural i folklòric existent a la nostra vila. I una manera de fer-ho és col·laborant 
amb l’Agrupació de Balls Populars de Sitges (ABPS), que com a entitat cultural 
sense ànim de lucre porta 32 anys desenvolupat aquesta tasca. 
 
Que en aquests moments, l’ABPS agrupa a 21 colles i prop de 1000 associats 
que, dedicats als diferents balls i activitats tradicionals, conformen una mostra de 
la riquesa i el valor folklòric de la nostra Vila. 
 
Que l’Ajuntament de Sitges és propietari de la imatgeria festiva anomenada 
Col·lecció de Cabeçuts de l’Ajuntament de Sitges (inventariada en l’ANNEX del 
present Conveni de Cessió). 
 
Que des de l’any 1998 fins la data del present Conveni, l’Agrupació de Balls 
Populars de Sitges (ABPS) ja gaudeix de la cessió de la Col·lecció de Cabeçuts 
de l’Ajuntament de Sitges. Durant aquest període, l’ABPS l’ha exhibit 
públicament durant les festes lligades a la cultura popular sitgetana, n’ha assumit 
la gestió i la despesa per a la seva conservació, l’ha restaurat, l’ha 
emmagatzemat i n’ha difós el seu valor patrimonial. 
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se en plena 
capacitat per a aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen el present 
Conveni subjecte als següents 
 

PACTES 
 
Primer:- La cessió de la Col·lecció de Cabeçuts de l’Ajuntament de Sitges a 
l’Agrupació de Balls Populars de Sitges s’estableix en un període de 50 anys. 
 



 
 
 
 
 ÀREA DE LA PRESIDÈNCIA 

GABINET D’ALCADIA 
 
	

 
 
 
 

	

2 

Segon.- El règim de cessió es sotmetrà a les següents condicions: 
 

1. L’Agrupació de Balls Populars de Sitges seguirà exhibint, conservant, 
restaurant i emmagatzemant la imatgeria anomenada Col·lecció de 
Cabeçuts de l’Ajuntament de Sitges. 

2. A fi i efecte de poder mantenir una comunicació fluida i un contacte 
permanent i efectiu entre l’ABPS i l’Ajuntament, hi haurà un interlocutor 
vàlid de cadascuna de les parts. 

3. L’Agrupació de Balls Populars de Sitges es preocuparà de mantenir el 
mateix nivell de cura material de la imatgeria, com ha fet durant els 
darrers anys, amb excepció de les reparacions integrals o d’execució de 
rèpliques, de les quals es farà càrrec l’Ajuntament de Sitges. 

4. L’Agrupació de Balls Populars de Sitges facilitarà, sempre que sigui 
necessari, la visita a la Col·lecció a tècnics municipals. 

5. L’Agrupació de Balls Populars de Sitges cedirà, sempre que sigui 
necessari i de mutu acord amb la Regidoria corresponent de 
l’Ajuntament, la imatgeria festiva per a la seva exposició, catalogació i 
estudi patrimonial. 

 
Tercer.- L’Ajuntament de Sitges es compromet a col·laborar econòmicament en 
la tasca de manteniment i de restauració de la Col·lecció de Cabeçuts de la seva 
propietat, duta a terme per l’ABPS, i a assumir-ne íntegrament les reparacions 
integrals o l’execució de rèpliques. 
 
Quart.- Les preses de decisions que afectin l’exhibició, la conservació, la 
restauració o la cessió a tercers de la Col·lecció de Cabeçuts de l’Ajuntament, 
seran consensuades per l’interlocutor de l’ABPS (subjecte a les decisions de la 
Junta Directiva de l’entitat) i per l’interlocutor designat per l’Ajuntament de Sitges.  
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni per duplicat i a un 
sol efecte, en la data i lloc assenyalats a l'encapçalament. 
 
 
 
L'Alcalde Sitges Agrupació de Balls Populars de Sitges 
 
 
 
Jordi Baijet i Vidal Joan Duran i Ferrer 
 
 
 
El Secretari de l'Ajuntament de Sitges. 


