
Na Gemma Álvarez Martínez, secretària accidental de l’Ajuntament de Cabrils,

CERTIFICO:

Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 d’agost de 2016, ha adoptat per 
unanimitat l’acord que literalment és com segueix:

“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient  núm.  1866/2016:  Proposta  d’acord  per  a  l’adjudicació  de  contracte  menor  
d’espectacles 

2.- ANTECEDENTS

Des de la regidoria de festes s’ha considerat adient contractar, a través de Atilà Puig Picanyol,  
l’actuació de la companyia TEATRE MÒBIL, per un import de 1.450,00 euros (IVA exclòs), per  
actuar el dia 21 d’agost de 2016, en sessió de matí, en el marc de la celebració de la Festa  
Major Santa Helena 2016, A la plaça de l’Església.

Donat  de  l’existència  de  consignació  a  l’aplicació  pressupostària  338.226.10  del  vigent  
pressupost municipal.

3.- FONAMENTS DE DRET

És d’aplicació, el que disposa l’article 111.1 sobre  la tramitació dels contractes menors, definits  
a l’article 138.3 del RDL 3/2011, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de  
Contractes del Sector Públic.

Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern  
Local  per  delegació  efectuada  per  l’alcaldessa  d’aquest  ajuntament,  mitjançant  el  Decret  
d’alcaldia núm. 675/2015, de data 18 de juny de 2015 (BOP de data 30 de juny de 2015).

4.-  CONCLUSIONS 

Per tot l’ exposat, i a proposta del Regidor de Festes, la Junta de Govern Local adopta els  
següents

ACORDS

Primer.-  Adjudicar  a  TEATRE  MÒBIL  SL,  amb  CIF  B-62678461,  el  contracte  menor  
d’espectacles pel concert que es portarà a terme amb motiu de la celebració de la Festa Major  
de Santa Helena, amb un pressupost total de mil quatre-cents cinquanta euros (1.450,00 €) i  
tres-cents quatre euros amb cinquanta cèntims (304,50 €) corresponents al 21% d’IVA.

ACTIVITAT
LLOC 
D’ACTUACIÓ

DATA 
D’ACTUACIÓ

HORA 
D’ACTUACIÓ

IMPORT 
€



Sense solta Plaça de l’Església 21 d’agost 11:30
1.754,50 
€

Segon.-  Aprovar  i  disposar  la  despesa  total  per  un  import  de  1.754,50  €,  amb  càrrec  a  
l’aplicació pressupostària 338.226.10 del vigent pressupost municipal. 

Tercer.-  Facultar a l’alcaldessa per la signatura dels documents escaients per formalitzar el  
present acord.

Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i al departament de Serveis Econòmics d’aquest  
ajuntament als efectes oportuns.” 

Que el resultat de la votació ha estat el següent: 4 vots a favor de l’Il·lma. Sra. Avelina Morales 
Serra, el regidor Sr. Oriol Gil Tomàs, el regidor Sr. Manel Pérez García i el regidor Sr. Francesc 
Xavier Badia Campos.

I,  perquè consti,  lliuro el  present certificat  d’ordre i  amb el  vistiplau de la Sra. Alcaldessa -  
Presidenta,  a  reserva del  que resulti  de l’aprovació de l’acta,  d’acord  amb el  que disposa 
l’article 206 del  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic de les  corporacions 
locals.

Cabrils, 3 d’agost de 2016
Vist i plau, 
L’alcaldessa,  
Avelina Morales Serra
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