
Informe en relació la sol·licitud d’informació sobre la reclamació GAIP 255/2017

Des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Cabrils volem començar reconeixent que no 
vam donar resposta per escrit a la instància que el  sr. Xavier Viudez Cardona -regidor del grup 
municipal d’ERC de l’Ajuntament de Cabrils i portaveu-  va fer sobre la Festa Major de Santa 
Helena 2016 a aquesta Regidoria en data del 29 de setembre de 2016 i que ha originat aquesta  
reclamació.  

Tot i  així,  considerem necessari  apuntar  que part  d’aquesta  informació ha estat  resposta  a 
través d’altres vies com per exemple a través de la informació que tots les regidors i regidores 
del consistori reben bimestralment de cara a la preparació del Ple com és el cas de la relació de 
factures,  dels  acords  de  Junta  de  Govern  on  també  figuren  les  contractacions  i  altres 
procediments en relació a espectacles, concerts, etc.   

També volem deixar constància que en reiterades ocasions el Regidor de Cultura ha ofert al Sr. 
Viudez i a la resta de regidors del grup municipal d’ERC (com de la resta de grups) la possibilitat  
de reunir-se per respondre a les seves preguntes així com la total disponibilitat del personal 
d’aquesta  Regidoria  com  del  conjunt  de  l’Ajuntament  per  facilitar  la  informació  de  la  que 
disposem i resoldre’n qualsevol dubte que generes com es fa habitualment.

Tanmateix,  abans de procedir a un anàlisi  més detallat  de la instància que origina aquesta 
reclamació, volem assenyalar que:

 algunes de les preguntes contingudes (per exemple la 1, 3 o 6) considerem que havien 
de ser plantejades en d’altres espais com ara a l’apartat de precs i preguntes del Ple 
que, sense anar més lluny, s’havia celebrat la nit del 28 de setembre de 2016;

 algunes de les preguntes són de naturalesa imprecisa i de  difícil resposta;

 i que per donar resposta a d’altres, no disposem de la informació elaborada que es  
demana ni dels recursos humans i personals per elaborar-les expressament.

En cap cas, com reconeixem al principi, això ens eximeix de no haver donat resposta i per escrit  
a la totalitat de preguntes formulades.

Sobre les preguntes referides aportem les següents explicacions:

La Festa Major de Santa Helena és de la festa tradicional d’estiu de Cabrils. Són unes dates en  
què els cabrilencs i  cabrilenques surten al carrer a tot un seguit  actes que tradicionalment  
venen celebrant-se i reforçant les relacions de veïnatge. També comptem amb la presència de 
la població estacional i en menor mida de visitants dels voltants.

La Festa Major de Santa Helena de 2016 s’organitza des de la Regidoria de Festes a partir d’un 
equip de persones constituït pel regidor i personal tècnic, brigada municipal i els membres de 
la Comissió de Festes. En aquest sentit apuntar que formen part d’aquesta Comissió de Festes 
dos regidors  del  grup municipal  d’ERC (un d’ells  com a portaveu adjunt)  fet  que permet  a  
aquest grup disposar d’una informació de primera mà més detallada que la resta de grups 
municipals.  Aquest equip de persones són els responsables del disseny de la programació, la 



decisió sobre aquest programa i el desenvolupament i funcionament de la Festa. Un gran equip  
de treball que, cohesionats, hem aconseguit organitzar una Festa Major molt participativa.

La valoració general és molt bona segons el criteri establert per la Comissió de Festes en la seva 
reunió de tancament de festa major.  La participació en aquesta festa va augmentar, tot i que 
no  disposem  de  cap  mesurador  oficial,  però  ho  vam  poder  comprovar  directament  amb 
l’afluència de públic als actes, comparat amb altres edicions. Som conscients però, que hi ha 
alguns temes que s’han de millorar i/o potenciar i que tindrem revisades per tal de tenir-les  
presents per l’edició de 2017.

Les Festes Majors les organitzem amb el bagatge i l’experiència dels anys i planifiquem segons  
la  darrera  Festa  Major  viscuda.  Generalment  tot  segueix  la  mateixa  tònica  tot  i  que  les 
previsions sempre es compleixen, depenent del temps que faci en el moment de determinat 
acte o durant el dia, un acte pot pujar o baixar d’afluència de públic; i més a l’estiu. En el cas de  
2016, com ja hem comentat va ser un èxit de participació i la valoració de la gent, que ens feia  
comentaris directament, era molt bona. 

La Festa Major és un conjunt d’actes totalment oberts a tothom i no busquem cap incidència  
mediàtica  ni la presència de públic de la comarca. La Festa Major està pensada per la gent de  
Cabrils, per tal que gaudeixin d’uns dies de comunitat i estima envers ells i el seu municipi. No  
busquem grans actes de massificació. No és el model de festa que volem i més, quan la nostra  
tasca és aconseguir que el poble de Cabrils, que no és molt participatiu degut a la tipologia de 
municipi, surti al carrer i faci comunitat i convivència amb la resta de veïnes i veïns.

En la Festa Major no realitzem cap conveni de col·laboració amb cap empresa ni associació i els 
models de contracte són els estàndards oficials que es gestionen des dels serveis de secretaria  
de l’Ajuntament. Bàsicament es contracten els artistes (grups, orquestres i actuacions musicals i  
teatrals) per tal d’assegurar que tot el funcionament i desenvolupament de l’acte segueixi el  
pactat entre les dues parts, ja que en la Festa Major pot ploure, es pot trobar malalt un artista  
o d’altres coses que puguin dificultar o anul·lar un acte.

Per  muntar  la  Festa  Major  de  Santa  Helena  de  2016  vam  haver  d’augmentar  la  partida 
pressupostària ja que durant l’any vam tenir més despesa superior a la prevista ja que vam 
realitzar alguns actes nous que creiem interessants per potenciar la participació dels veïns de 
Cabrils, com la potenciació de la revetlla de Cap d’Any, l’ampliació de la Cavalcada de Reis o el  
Carnaval.  També  vam  potenciar  la  Festa  Major  de  Santa  Creu  amb  nous  actes  i  un  nou 
enfocament que van provocar aquesta despesa més alta. Podríem haver organitzat una Festa  
Major de Santa Helena amb el pressupost que ens quedava però no haguéssim pogut mantenir 
el nivell mínim de qualitat.  Si volíem remuntar i aconseguir participació havíem d’invertir i,  
tenint  l’Ajuntament  un  romanent  positiu  molt  important  de  tresoreria  de  2015,  trobàvem 
interessant dedicar un import de 19.000€ per aconseguir el nivell mínim per assolir una Festa 
Major digna, resultats que es van poder veure amb el gran èxit de la Festa Major.

Les despeses de la Festa Major de Santa Helena van ser de 42.890,14€ i  les factures,  i  les  
partides on van ser assignades, poden ser comprovades per tots els membres del consistori, a 
qui també se’ls dóna relació a cada ple, i qualsevol persona interessada mitjançant el portal de 
transparència  de  l’Ajuntament  de  Cabrils 



(https://www.seu-e.cat/web/cabrils/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subve
ncions/relacio-de-contractes/registre-de-factures). 

El muntatge de l’escenari és a càrrec de la Brigada Municipal i el so i llums de les orquestres van 
inclosos en el preu de la mateixa orquestra. La Festa Major, així com la majoria d’actes de la 
regidoria de cultura i  festes,  es basen en la col·laboració de molta gent,  ja  sigui  els propis  
membres de la Comissió de Festes, com del personal del propi Ajuntament que, tot i que forma  
part de la seva tasca, treballen amb molta empenta per tirar endavant els actes. 

En quant a publicitat es fa el bàsic de cada any, un anunci al Tribuna Maresme i s’aprofita el  
conveni que l’Ajuntament té amb el  Diari El Punt – Avui. En quant al programa de la Festa  
Major, el realitza la Impremta d’Argentona que ens el fa gratuïtament i es reparteix mitjançant 
bustiatge a càrrec de l’empresa Dismail 2010 SL. El cost total de publicitat de la Festa Major va 
ser de 1.082,95€.

Adjuntem tota la documentació de la que disposem en relació a les preguntes platejades. 

Així  mateix  els  comuniquem  que  procedim  a  lliurar  aquest  informe  així  com  tota  la 
documentació adjunta al Sr. Xavier Viudez Cardona.
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