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Comunicació
Nom ens

Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

En relació a l'assumpte

Resposta a l'assentament d'entrada E/001306-2017

Els comuniquem que

Adjunt us fem a mans la documentació relativa a la reclamació 256-2017

Documentació annexa
Adjunteu els documents que considera oportuns

Informació addicional 1 Ofici tramesa informació 256 Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 2 Informe resposta.pdf Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 3 Escrit del Regidor Xavier Bad Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 4 Proposta recuperació Festiva Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 5 ProgramaMUSICAB2016.pdf Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 6 Imatge gràfica MUSICAB 201 Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 7 Flyer MUSICAB 2016.pdf Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 8 Cartell MUSICAB 2016.pdf Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 9 Certificat JGL exp. 1456 Ban Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 10 Certificat JGL exp. 1456 Mar Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 11 Certificat JGL exp. 1456 Mar Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 12 Certificat JGL exp. 1456 Orqu Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 13 Certificat JGL exp. 1456 Pac Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 14 Certificat JGL exp. 1456 Rog Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 15 Certificat JGL exp. 1456 The Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 16 Contracte publicitat Hermes C Adjunta Eliminaobligatori + -

Informació addicional 17 Factures Musicab 2016.pdf Adjunta Eliminaobligatori + -

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l’ens destí heu de saber que: 
  
Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins 
EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l’ús d’aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.
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COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 
Sra. Elisabeth Samarra i Gallego


C. Tapineria, 10, 4a
08002-Barcelona


Benvolguda senyora,


En relació amb la vostra sol·licitud d’informació sobre reclamació GAIP, número 256/2017, la 
qual ens va entrar per registre d’entrada en data 15 de juny de 2017, us trametem l’informe 
sol·licitat, a més de documentació complementària i un escrit del Regidor de festes i cultura de 
la Corporació.


Tanmateix, us comuniquem que en data d’avui trametem la mateixa documentació al regidor del 
grup municipal d’ERC, Sr. Xavier Viudez Cardona, mitjançant correu electrònic.


Cordialment, 


L’alcaldessa


Avelina Morales Serra


Cabrils, 28 de juny de 2017
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Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública
(GAIP)


Havent  rebut  la  sol·licitud d’informe sobre  diferents  reclamacions per  falta  de  resposta  a  les  seves 
instàncies referents al MUSICAB 2016 i la Festa Major de Santa Helena 2016 formulades pel sr. Xavier  
Víudez Cardona,  regidor d’ERC i cap de l’oposició de l’Ajuntament de Cabrils, vull fer saber el següent,


Tal  i  com vaig tenir coneixement de les instàncies,  personalment em vaig posar en contacte  amb el  
regidor per tal de fer-lo saber de la dificultat que ens suposava contestar a totes les seves preguntes amb 
rapidesa, donada la complexitat de les consultes i al no poder disposar de prous recursos, en especial  
humans, ja que només disposem d’un auxiliar tècnic que gestiona les regidories de cultura, de festes, la  
gestió del Centre Cívic La Fàbrica i el disseny gràfic de l’Ajuntament.


Li vaig oferir la possibilitat de personar-se al Centre Cívic quan ell volgués per tal de poder consultar  
qualsevol document respecte a les qüestions o dubtes que pogués tenir sobre el MUSICAB festival, les  
festes Majors i qualsevol altra cosa que gestionem des de les regidories de Cultura i Festes. 


Malauradament en tot aquest temps no va venir a consultar cap informació, no es va posar en contacte  
amb l’auxiliar tècnic ni amb mi mateix.


Vull fer constar que el 50% del seu grup municipal forma part de la Comissió de Festes i per tant molta 
de les informacions que ell demanava a les instàncies les tenia de primera mà dels membres del seu 
propi grup.


El dimecres, 30 de març de 2017, amb la voluntat de fer el festival participatiu i obert, vaig convocar a  
tots els membres dels grups municipals de l’oposició per presentar els detalls del festival de 2017. En  
aquesta convocatòria va assistir un membre del seu grup però ell no hi va assistir.


M’ha suposat  una sorpresa aquesta reclamació tenint  en compte la meva bona voluntat  de facilitar 
l’accés  a  la  informació  i  que  el  regidor  fes  una  actuació  directament  a  un  organisme  extern  a 
l’Ajuntament donant a entendre que se li negava qualsevol informació, quan la realitat ha estat que no va  
fer ús dels canals proposats per obtenir la informació que demanava.


Per tant, reconeixent que, tot i no haver pogut contestar les instancies en temps i forma i, evidentment  
reconeixent el dret a utilitzar  els  mecanismes que la llei  permet,  vull  manifestar  la  nostra voluntat  
inequívoca de transparència i d’informació de tot el que fem des de les regidories de cultura i festes i  
negar categòricament cap intenció d’ocultar o impedir l’accés a la informació, no només al regidor, sinó a  
qualsevol ciutadà del municipi.


Tot i aquest equívoc, tal i com el considero, estic obert a concertar una trobada per facilitar qualsevol  
informació,  rebre propostes, sumar sinergies i fer més transparent encara la gestió de les activitats i  
actes d’aquestes regidories de cultura i festes al meu càrrec.


Cordialment, 


Xavier Badia Campos
Regidor de Cultura i Festes
Ajuntament de Cabrils


Cabrils, juny de 2017
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MUSI
CAB


Si una cosa creiem important a l’hora de 
recuperar un festival després de tants anys 
d’activitat cultural i musical és la seva imatge.


En la seva 28a edició, el Festival Internacional 
de Música de Cabrils vol ser sinònim de canvi 
tant a nivell de programació i estil com de 
replantejament de la seva concepció gràfica. 
Incorporant conceptes com renovació, van-
guardia i qualitat, hem volgut també repre-
sentar-ho en la creació d’un nom nou i per 
tant una imatge completament innovadora. 


El nom MUSICAB FESTIVAL pretén ser un 
resum de tot això. La incorporació del símbol 
musical SEGNO ·/S/· que s’utilitza en parti-
tures per representar repetició és una crida 
a la participació i continuació d’aquesta fes-
tivitat amb una trajectòria de gairebé 30 anys 
de vida. És així com hem volgut representar 
la frescor de les noves idees que empenyen 
l’edició d’enguany i transporten el festival a 
un altre nivell, amb l’esperança de poder-lo 
gaudir tants anys com sigui possible.


El Festival de Música de Cabrils, que va néixer 
el 1989 amb el nom de Festival Internacional de 
Música de Cabrils. La idea va sorgir descobrint 
la proliferació de festivals musicals a l’Empordà i 
amb la voluntat de poder fer el mateix al Maresme, 
exactament a Cabrils. L’any anterior, el 1988, es 
va celebrar la primera Mostra Gastronòmica amb 
un gran èxit, fent que Cabrils s’adonés que podia 
organitzar gran esdeveniments. Així va ser com 
es va presentar el primer Festival Internacional 
de Música, oferint una programació de qualitat, 
internacional i eminentment clàssica. El festival 
va ser organitzat únicament per l’Ajuntament, 
fins que en la tercera edició hi col·laborés la Soci-
etat «La Concòrdia». En la cinquena edició, l’or-
ganització ja va ser a càrrec de «La Concòrdia» 
però sempre amb el suport econòmic de l’Ajun-
tament.
 
El festival va viure grans moments gloriosos fins a 
mitjans del 2000, on a causa de la crisi econòmica 
i un cert estancament de la programació va fer 
que tant l’Ajuntament com el públic participes-
sin del festival d’una manera totalment rutinària, 
sense gaire interès; fins al punt que es va plante-
jar extingir-lo.
 
La regidoria de Cultura, creu que no podem perdre 
un festival que, durant molts anys, ha viscut grans 
moments i que havien aportat a Cabrils visitants. 
Per això hem decidit recuperar-lo, fer-lo reviure. 
Cal recuperar públic i, regenerar-lo. Per això ens 
posem l’objectiu d’aconseguir un nou festival, 
amb un nou estil i manera de fer: proper, senzill, 
sense etiquetes, acollidor... Que l’experiència del 


públic i el cantant/músic sigui molt agradable i 
positiva.


Ens replantegem des de zero, decidim reviure’l 
i apropar-lo molt més a la realitat del municipi, 
amb una població molt més jove, amb una mit-
jana de 36 anys, canviant d’espai i tipus de pro-
gramació. Es passa de la música clàssica a un 
estil totalment eclèctic oferint una àmplia selec-
ció musical de qualitat per tal d’obrir el festival a 
un públic molt més ampli.
 
Per potenciar-lo i oferir més serveis, decidim 
posar l’accent en la gastronomia. Cabrils s’au-
tonomena Vila Gastronòmica degut al gran núme-
ro de restaurants de gran qualitat contrastada i 
de la celebració de la Mostra Gastronòmica que, 
cada mes d’agost, aplega més de 12.000 per-
sones. Al festival, la gastronomia estarà repre-
sentada amb sopars que oferiran els restaurants 
Can Rin i L’Hort, al mateix recinte dels concerts, 
amb degustacions de productes maresmencs, 
així com també els vins de la DO Alella que es 
fan al nostre entorn, com TestUan i Oriol Artigas 
viticultors. 


La ubicació del festival canvia, passant de la 
Plaça de l’Església, a l’Arborètum de Catalunya. 
Aquest equipament es tracta d’un parc on estan 
representats els diferents ecosistemes forestals 
de Catalunya.
 
Barrejant gastronomia i patrimoni natural, jun-
tament amb la programació musical, el festival 
ofereix una experiència global pel gaudiment dels 
cinc sentits.


Nova imatge


Una llarga trajectòria


FESTIVAL DE MÚSICA 
DE CABRILS







La masia Can Barba, coneguda també amb 
el nom de Cal Pelat, està situada al barri de la 
Llobatera de Cabrils. La casa va ser construïda 
probablement a finals del s. XVI, principis del 
s.XVII, i consta de planta baixa i pis, amb diverses 
dependències a la part posterior i lateral de la 
casa. La façana principal conserva les mateixes 
obertures originàries i a l’interior, es conserva la 
disposició de l’escala per accedir al pis.
 
A l’esquerra de la casa, es conserva el porxo que 
havia servit per endreçar els carros. Al darrera hi 
ha un cos annex que estava destinat a l’estable i el 
paller. A fora d’aquest edifici hi havia el llenyer, la 
corts dels vedells i la dels porcs, un galliner i una 
bassa de grans dimensions. Tots aquests edificis 
van ser enderrocats per construir l’Avinguda de la 
Zona Esportiva.
 
Avui dia es conserva el pou, una bassa al darrera 
de la casa i la mina, que abastia d’aigua la bassa 
que queda dempeus, la font coneguda ja al 1700 
amb el nom de Bergai o Pelat. També hi havia 
molts arbres fruiters, majoritàriament pruneres 
del tipus claudia i japoneses, pereres i pomeres 
i s’hi plantava una gran extensió de mongeteres, 
quan n’era l’època. Actualment és una zona 
d’esbarjo polivalent.
 


A la part del darrera de la casa, també hi havia un 
altre hort que es regava amb l’aigua de la bassa 
dels avellaners. Aquesta està en molt bon estat 
de conservació. Després de l’abandonament de 
la casa per part dels últims propietaris, aquest 
reducte va quedar molt afectat per la presència 
massiva de persones que venien a passar el 
diumenge amb les barbacoes. 


Amb la construcció de la urbanització, aquesta 
parcel·la va passar a mans de l’Ajuntament, que 
va restaurar la casa. El seu interior va acollir a 
partir del dia 23 d’abril de 1993 l’Arborètum de 
Catalunya i l’entitat Natura, fins l’any 2005. També 
va ser la seu de l’Associació de Defensa Forestal 
del Maresme. Actualment està gestionat per 
l’entitat URSUS, escola de natura.
 
A la finca, s’hi poden observar més d’un centenar 
d’espècies d’arbres i arbusts representatius dels 
estatges de vegetació de Catalunya.


Fonts orals i agraïments:
Núria Casanovas, August Barba,  Sigfrid Galbany 
i Salvador Bosch.


Text: 
Laura Bosch


ARBORÈTUM DE
CATALUNYA


CAN BARBA







BANDA ASHÉ
La Banda Ashé neix de la mà del percus-
sionista Yonder de Jesús al 2009 com un 
projecte experimental i es consolida en la 
seva formació actual arran de la gravació del 
seu primer projecte discogràfic, “Antaño con 
Swing”, el 2013.


A través d’un repertori que combina temes 
propis i versions de temes antològics cubans, 
intentem mostrar la nostra pròpia perspec-
tiva sobre aquesta música, a través de la 
renovació de les cèl·lules principals del Són, 
combinant sonoritats tradicionals amb al-
tres més contemporànies, però respectant 
sempre el concepte i l’autenticitat que donen 
sentit a aquest gènere.


Proposem una fórmula molt nova que sug-
gereix una fusió entre l’Orquestra Típica amb 
els seus violins i el Conjunto de Són amb les 
seves trompetes i és el nostre principal segell 
d’identitat en un temps en què les cordes 
s’han vist poc a poc substituïdes per seccions 
de metalls en gairebé totes les agrupacions 
cubanes.


ORQUESTRA DE
CAMBRA DE l’EMPORDÀ
Concerto a tempo d’umore
Un concert teatral dirigit a tots els públics. 
Un espectacle còmic i musical amb una 
banda sonora formada per les peces més 
conegudes dels autors més reconeguts de 
la música clàssica. Teatre de gest amb molt 
d’humor. Dotze músics i un director d’orques-
tra que fan transcórrer la música clàssica 
por situacions realment inversemblants. Una 
proposta concebuda per a fer gaudir al gran 
públic de las melodies més famoses i els 
gags més divertits, a la vegada que el públic 
més experimentat se sorprèn dels peculiars 
arranjaments musicals i els enginyosos re-
cursos humorístics. Amb la garantia de l’au-


tor i director de l’aclamat espectacle «Oper-
etta», Jordi Purtí. 


Espectacle d’estrena en l’any de commemo-
ració del vint-i-cinquè aniversari de l’Orques-
tra de Cambra de L’Empordà. Una sòlida 
aposta de futur per a continuar escampant la 
música a través de nous formats.


Un projecte de L’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà, Jordi Purtí i el Festival Còmic de 
Figueres.


2 de juliol 22h


17 de juny 21.30h







THE PINKER TONES
Rolf & Flor a Londres és un espectacle de 
música pensat per a públic familiar i en for-
mat acústic, en què The Pinker Tones narren 
el conte i canten les cançons del nou àl-
bum, i repassen també els millors moments 
dels espectacles anteriors, amb temes com 
“Ukelele”, “Helado”, “La canción de Mario” 
o “Me llamo Rolf”. Aquest concert en trio 
format per Míster Furia (veu, harmònica, 
melòdica, kazoo i ukelele), Professor Manso 
(percussió, glockenspiel i veu) i Dj Niño (gui-
tarra i veu), ja va tenir una molt bona acollida 
amb l’espectacle del primer i el segon volum 
de Rolf & Flor a festivals, teatres i llibreries. 


Els avala l’èxit de públic i crítica en esce-
naris tan diversos com Animac, SónarKids, 
Strenes, Els Petits Camaleons, l’Acustiqueta, 
DeProp, Minimúsica o LAMC (a NYC).


MARIA ARNAL &
MARCEL BAGÉS
Més que per victòries, Maria Arnal i Marcel 
Bagés compten els seus concerts per abduc-
cions. Difícil, molt difícil, no rendir-se a la 
encisadora barreja d’emoció, actitud i talent 
que destil·len les actuacions d’un duo que 
deixa un rastre de seguiment incondicional 
allà on passa.


A la gola de la vocalista badalonina, bres-
solada en la sòbria sapiència del guitarrista 
de Flix, la cançó popular sembla acabada 
de néixer: cants de batre i de treball, nanes, 
fandangos i jotes, músiques de tradició oral 
de la Península Ibèrica extretes d’arxius i 
fonoteques, que fan seves amb naturalitat i 
respecte.


Membres de Compartir Dona Gustet, col·lec-
tiu multidisciplinari que treballa per la cultura 
popular, lliure i de transmissió directa, Maria 
Arnal i Marcel Bagés acaben de publicar l’EP 
Verbena (2016). No es tracta tant de recuper-
ar cançons o poemes com de repensar-los, 
reinterpretar-los; matèria viva que, al com-
partir-la, es transforma.


Veu 
Maria Arnal


Guitarra
Marcel Bagés


9 de juliol 21.30h


9 de juliol 12h







FERRAN
PALAU
Després del seu debut amb L’aigua del 
rierol (2012) -disc que el va posicionar entre 
el millor de l’any de revistes tan destacades 
com Rockdelux-, Ferran Palau, més conegut 
con un dels líders del grup Anímic, presenta el 
seu segon treball discogràfic en solitari Santa 
Ferida.


El disc, ideat i gravat al llarg de dos anys 
juntament amb Jordi Matas (Seward) i 
l’ajuda final de la mítica AKG Spring Reverb, 
cortesia de Joan Pons (El petit de Cal Eril), 
s’ha començat i re-gravat fins a tres vegades 
per tal de trobar aquella màgia que mai no 
està absent en els discos d’aquest prolífic i 
exquisit artista. Encara que Palau no s’acabi 


d’allunyar de temàtiques que sempre l’han 
atret i inspirat, com són la mort, la religió i la 
culpa, en aquest àlbum trobem una sensació 
més lleugera, on destaca una atmosfera es-
tiuenca, amb cançons que escoltaries amb la 
calidesa del sol i la brisa marina acariciant-te 
la pell.


Ferran Palau lluita per fer-se comprendre a 
través de melodies noves i refrescants sense 
deixar de portar-nos als terrenys misteriosos 
a què ens té ja acostumats.


ROGER
MAS
Roger Mas amb veu i guitarra afrontarà les 
cançons del nou disc en un espectacle molt 
especial ideat i pensat juntament l’escenògraf 
i creador Lluis Danès.


Una forma molt actual de recreació de les 
formes clàssiques de la cançó d’autor on 
amb la veu i l’instrument com a centre, com-
partirà amb els assistents històries d’amor i 
de guerra, de passat, present i futur; d’anhels 
i enyorances, de fets reals i d’imaginaris...


Un concert de cançó on l’habitual espon-
taneïtat i peculiar atmosfera que crea l’artista 
amb la complicitat del públic i junt amb una 
presentació molt especial a càrrec dels dos 
creadors, asseguren un concepte nou i abso-
lutament únic ara mateix dins el panorama 
escènic actual.


15 de juliol 22h9 de juliol 21.30h







REGGAE PER XICS
Concert on es presenta un repertori de cançons 
populars i d’autor d’arreu de Catalunya passades 
pel sedàs dels ritmes i les músiques jamaicanes. 
S’estableix així una combinació única entre el 
nostre repertori popular i l’estil conegut com a 
Reggae (amb moltes de les seves variants), creant 
un espectacle dinàmic, alegre i participatiu. Es 
tracta d’una formació d’11 músics que ens faran 
passar una bona estona començant pels temes 
més propers com el “Sol-solet” i passant per tot 
un repertori que aniran desfilant i que inclourà 
fins i tot alguns dels clàssics caribenys que han 
marcat aquest estil. 


THE GOSPEL
VIU CHOIR


És una proposta apta (i adaptable) a totes les edats, 
on a part de l’assistència al concert i l’audició, es 
podran descobrir els diferents instruments que 
componen el conjunt (famílies de corda, vent i 
percussió), cantar, descobrir alguns dels secrets 
dels ritmes caribenys i fins i tot ballar.


The Gospel Viu Choir, considerats referents del 
gospel nacional i un dels grups més notables 
d’àmbit europeu, és una formació amb més de 
60 cantants acompanyats per cinc músics d’ex-
cel.lent trajectòria internacional i un FreeStyle 
Dancer en directe. Des del 2004 i dirigits pel 
músic i compositor Moisès Sala, busca constant-
ment la innovació en el gènere, la superació i evo-
lució del gospel clàssic cap a formes més actuals 
i contemporànies, sempre amb un estil propi i 
característic marcat pel bon ús d’una exquisida 
tècnica vocal, coral i musical, per uns ritmes vius, 
treballats i intensos i una posada en escena arri-
scada i molt potent. 
Per trencar, un cop més, els esquemes i les 
formes del gospel del nostre país, TGVCHOIR pre-
senta el seu nou espectacle RELOAD que proposa 


un pas més enllà en el gospel més contemporani 
i actual. Amb aquest nou espectacle la formació 
segueix el seu creixement vital caracteritzat per 
un ritme més intens, trepidant i pel funky més 
electritzant i frenètic del millor gospel urbà del 
moment, amb tota l’energia, sentiments i emo-
cions que, des de sempre, ha portat TGVCHOIR 
dalt de l’escenari.
Al llarg d’una hora i mitja llarga d’espectacle, 
RELOAD crea una fusió total i absoluta entre 
TGVCHOIR i l’espectador. Melodies agosa-
rades, harmonies atrevides i contundents, noves 
tendències estètiques i cadències colpidores fan 
que l’espectacle arribi, in crescendo i de forma 
extraordinàriament natural i espontània, a tots 
els públics.


23 de juliol 22h


23 de juliol 12h







PACO
IBÁÑEZ
Des que va començar la seva carrera fa més 
de 50 anys, en la veu i la música de Paco 
Ibáñez han sonat les paraules dels millors 
poetes, des d’Alfonsina Storni a Pablo Neruda 
passant per Rubén Darío, Luis de Góngora, 
César Vallejo i un llarg etcètera. Cançons 
d’amor, lluita i resistència, de pur existencial-
isme, que amb la seva força han esdevingut 
himnes generacionals.


Ara, l’artista fa un repàs a les seves Viven-
cias: tot allò viscut, els països que porta al 
cor, les llengües, les músiques... Un concert 
que ja ha passat per París, Sevilla o Barcelo-
na, entre d’altres.


Veu i guitarra
Paco Ibáñez


Guitarra
Mario Mas


CABO SAN ROQUE
Màquines humanes
Des de fa més de 10 anys el treball del projecte 
català CaboSanRoque s’ha basat en la construc-
ció de màquines musicals i l’exploració de les 
seves capacitats expressives, en un procés de 
recerca sobre la generació de sons per mitjans 
mecànics i automàtics. “12 Rounds” és la seva úl-
tima creació, que van presentar al Sónar de Dia: 
un diàleg entre els teclats de Laia Torrents, la 
guitarra de Roger Aixut i el mecanisme Tres Tris-
tos Trons, creat per ells mateixos, en el qual es 
poden escoltar motors, llaunes, molls, caixes de 
banjo i una infinitat de peces assemblades amb 
grans dosis d’imaginació. 


Tot i que actualment CaboSanRoque –nom d’un 


vell transatlàntic naufragat en alta mar– són 
Roger i Laia, durant uns quants anys van funcio-
nar com a col·lectiu obert en el qual confluïen 
artistes de diferents disciplines. El seu treball, 
sempre original i sorprenent, s’ha posat a prova 
en muntatges escènics de tot tipus i en espais 
expositius habituals de l’art contemporani, tant 
en format d’instal·lacions sonores com en àmbits 
estrictament musicals. 


La seva trajectòria inclou 6 treballs discogràfics, 
col·laboracions amb músics com Vinicio Capos-
sela, Carles Santos o Pascal Comelade, i els es-
pectacles Bestiari, El run-run del nyigo-nyigo, 
Maquinofòbiapianolera, Torn de Nit, Música a 
Màquina i La Caixeta.


6 d’agost 21.30h


31 de juliol 22h







JOE
CREPÚSCULO
Joël Iriarte, més conegut com Joe Crepúsculo, 
és un dels autors més prolífics del pop inde-
pendent espanyol i un dels personatges més 
particulars i creatius d’Espanya. En solitari 
ha publicat sis discos (‘Escuela de Zebras’, 
‘Supercrepus’, ‘Chill-Out’, ‘Nuevo Ritmo’, 
‘El Caldero’ i ‘Baile de Magos’), un mostrari 
amplíssim de la cultura i el folklore hispà que 
en les seves mans gaudeix d’una llibertat i un 
desvergonyiment poc comuns. Autor de hits 
eterns sorprèn a qui ja el coneix, com a qui 
mai ha tingut el plaer de escoltar-lo.


SARA V
Dj i productora cabrilenca. (techhouse, tech-
no & progressive house). Va actuar a la Nit 
Jove de la Festa Major de santa helena 2015, 
amb molt èxit.


6 d’agost 21.30h


6 d’agost 21.30h







AGENDA


VENDA D’ENTRADES 


ZONA GASTRONÒMICA


On-line: CABRILStiquet (www.cabrils.cat)
Anticipades: Centre Cívic La Fàbrica (Domènec Carles, 21)
Guixeta: des d’1:30h abans del concert


Sopars i tasts:
Restaurant Can Rin (www.canrin.cat)
TestUan (www.testuan.com)
Oriol Artigas Viticultors (www.oriolartigas.com)


www.musicab.cat


Musicab festival


@musicabfestival


@musicabfestival


 BANDA ASHÉ
Divendres, 17 de juny


Plaça de l'Església, 21:30h
Presentació del Festival


Concert gratuït


ROGER MAS
Divendres, 15 de juliol


Can Barba -
Arborètum de Catalunya, 22h


Entrada General: 15€
 Anticipada: 10€


Diumenge, 31 de juliol
Can Barba -


Arborètum de Catalunya, 22h
Entrada General: 30€


Anticipada: 22€


  PACO IBÁÑEZ


Dissabte, 2 de juliol
Can Barba - Arborètum 


de Catalunya, 22h
Entrada General: 15€


Anticipada: 10€


 ORQUESTRA 
DE CAMBRA 


DE L’EMPORDÀ 


Dissabte, 6 d'agost
Can Barba -


Arborètum de Catalunya, 21:30h
Entrada General: 12€


Anticipada: 8€


  CABOSANROQUE
  JOE CREPÚSCULO


  SARA V


Dissabte, 9 de juliol
Parc Anselm Clavé, 12h
Concert Familiar gratuït


 THE PINKER TONES 


Dissabte, 23 de juliol
Can Barba - Arborètum


de Catalunya, 12h
Concert Familiar gratuït


  REGGAE PER XICS


Dissabte, 23 de juliol
Can Barba -


Arborètum de Catalunya, 22h
Entrada General: 15€


 Anticipada: 10€


THE GOSPEL VIU CHOIR


Dissabte, 9 de juliol
Can Barba -


Arborètum de Catalunya, 21:30h
Entrada General: 15€


Anticipada: 10€


 MARIA ARNAL & 
MARCEL BAGÉS 
 FERRAN PALAU 











Diari oficial:Col·laboren:Organitza: Revista oficial:


MÚSICA
GASTRONOMIA


PATRIMONI

















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


CERTIFICO:


Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de juny de 2016, ha adoptat per 
unanimitat l’acord que literalment és com segueix:


“En data 14 de juny de 2016, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 585/2016, s’ha resolt el que  
literalment és com segueix:


“1.- IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT


Expedient núm. 1456/2016: Adjudicació contracte menor d’espectacles


2.- ANTECEDENTS


Arran de l’organització del Festival de Música de Cabrils, des de la regidoria de cultura s’ha  
considerat adient contractar l’actuació de YONDER DE JESÚS & BANDA ASHÉ, mitjançant  
contracte menor d’espectacles, a realitzar-se el proper 17 de juny, a les 21:30 hores, a la Plaça  
de l’Església,  amb un pressupost  total  de dos mil  quatre-cents vint  euros (2.420,00€),  IVA  
inclòs.


Donat  de  l’existència  de  consignació  a  l’aplicació  pressupostària  330.226.09  del  vigent  
pressupost municipal.


3.- FONAMENTS JURÍDICS


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.


En ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
reguladora de les bases del  règim local  i  l’article  53.1  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de 28  
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,


RESOLC


Primer.-  Avocar la competència per a l’adopció d’aquest acord de la Junta de Govern Local,  
atès la data de l’actuació.


Segon.- Adjudicar a l’associació de cooperatives MUSICAT formada per MÚSICS DE GIRONA,  
SCCL (CIF  F17459991)  i  MÚSICS DE  CATALUNYA SCCL (CIF  F17678640),  el  contracte  
menor d’espectacles per l’actuació de l’artista “YONDER DE JESÚS & BANDA ASHÉ”, amb  
motiu de la celebració del Festival de Música de Cabrils (MUSICAB), amb un pressupost total  
de dos mil euros (2.000,00 €) i quatre-cents vint euros (420,00 €) corresponents al 21% d’IVA.


ACTIVITAT
LLOC D’ACTUACIÓ


DATA 
D’ACTUACIÓ


HORA 
D’ACTUACIÓ


IMPORT 
€


Concert


Yonder de Jesús & 


Banda Ashé


Plaça de l’Església 17 de juny 21:30 2.420,00€







Tercer.-  Autoritzar  i  disposar  la  despesa total  per  un import  de 2.420,00 €,  amb càrrec  a  
l’aplicació pressupostària 330.226.09 del vigent pressupost municipal. 


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


Cinquè.- Notificar el present acord al departament de Serveis Econòmics d’aquest ajuntament,  
i als interessats als efectes oportuns. 


Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local que  
es celebri.” 


Per tot l’ exposat i  a proposta de l’alcaldessa,  la Junta de Govern Local de la Corporació  
adopta el següent,


ACORD


Donar-se per assabentats i conformes amb el Decret d’alcaldia núm. 585/2016, de 14 de juny  
de 2016.” 


Que el resultat de la votació va ser 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, 21 de juny de 2016
Vist i plau, 
L’alcaldessa,  
Avelina Morales Serra
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Na Gemma Álvarez Martínez, secretària accidental de l’Ajuntament de Cabrils,


CERTIFICO:


Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de juny de 2016, ha adoptat per 
unanimitat l’acord que literalment és com segueix:


“1.- IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT


Expedient núm. 1456/2016: Adjudicació contracte menor d’espectacles


2.- ANTECEDENTS


Arran de l’organització del Festival de Música de Cabrils 2016, des de la regidoria de cultura  
s’ha  considerat  adient  contractar  també  actuacions  d’abast  familiar,  concretament  al  grup  
musical THE PENGUINS, mitjançant contracte menor, a realitzar-se el proper 23 de juliol a les  
12:00 hores, a Can Barba, amb un pressupost total de dos mil set-cents vint-i-dos euros amb  
cinquanta cèntims (2.722,50 €), IVA inclòs.


Donat  de  l’existència  de  consignació  a  l’aplicació  pressupostària  330.226.09  del  vigent  
pressupost municipal.


3.- FONAMENTS JURÍDICS


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,  el  regidor  de cultura  proposa a la  Junta de Govern Local  l’adopció  dels  
següents 


ACORDS


Primer.-  Adjudicar a BUENRITMO PRODUCCIONES, S.L. amb CIF B64306160, el contracte  
menor  d’espectacles  per  l’actuació  del  grup  musical  THE  PENGUINS  amb  motiu  de  la  
celebració del Festival de Música de Cabrils, amb un pressupost total de dos mil dos-cents  
cinquanta  euros  (2.250,00  €)  i  quatre-cents  setanta-dos  euros  amb  cinquanta  cèntims  
(472,50€) corresponents al 21% d’IVA .


ACTIVITAT
LLOC D’ACTUACIÓ


DATA 
D’ACTUACIÓ


HORA 
D’ACTUACIÓ


IMPORT 
€


THE PENGUINS Can Barba 23 de juliol 12:00 2.722,50€


Segon.-  Autoritzar  i  disposar la  despesa total  per  un import  de 2.722,50 €,  amb càrrec a  
l’aplicació pressupostària 330.226.09 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 al departament de Serveis Econòmics d’aquest ajuntament, i  
als interessats als efectes oportuns.” 


Que el resultat de la votació va ser 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, 22 de juny de 2016
Vist i plau, 
L’alcaldessa,  
Avelina Morales Serra
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Na Rebeca Just Cobos, secretària de l’Ajuntament de Cabrils,


CERTIFICO:


Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 7 de juny de 2016, ha adoptat per 
unanimitat l’acord, el qual literalment és com segueix:


“1.- IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT


Expedient núm. 1456/2016: Adjudicació contracte menor d’espectacles


2.- ANTECEDENTS


Arran de l’organització del Festival de Música de Cabrils 2016, des de la regidoria de cultura  
s’ha  considerat  adient  contractar  l’actuació  de  ROGER  MAS  amb  el  seu  espectacle  
“IRREDEMPT”, mitjançant contracte menor, a realitzar-se el proper 15 de juliol, a les 22 hores,  
a Can Barba, amb un pressupost total de quatre mil set-cents dinou euros (4.719,00€), IVA  
inclòs.


Donat  de  l’existència  de  consignació  a  l’aplicació  pressupostària  330.226.09  del  vigent  
pressupost municipal.


3.- FONAMENTS JURÍDICS


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,  el  regidor  de cultura  proposa a la  Junta de Govern Local  l’adopció  dels  
següents 


ACORDS


Primer.- Adjudicar a BATALL PRODUCCIONS, S.L., amb CIF B43697291, el contracte menor  
d’espectacles per l’actuació de l’artista “ROGER MAS”, amb motiu de la celebració del Festival  
de Música de Cabrils,  amb un pressupost  total  de tres mil  nou-cents euros (3.900,00 €)  i  
vuit-cents dinou euros (819,00 €) corresponents al 21% d’IVA.


ACTIVITAT
LLOC D’ACTUACIÓ


DATA 
D’ACTUACIÓ


HORA 
D’ACTUACIÓ


IMPORT 
€


ROGER MAS


“IRREDEMPT”
Can Barba 15 de juliol 22:00 4.719€


Segon.-  Autoritzar  i  disposar la  despesa total  per  un import  de 4.719,00 €,  amb càrrec a  
l’aplicació pressupostària 330.226.09 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 al departament de Serveis Econòmics d’aquest ajuntament, i  
als interessats als efectes oportuns.” 
 


Que el resultat de la votació va ser 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, 7 de juny de 2016
Vist i plau, 
L’alcaldessa,  
Avelina Morales Serra
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Na Gemma Álvarez Martínez, secretària accidental de l’Ajuntament de Cabrils,


CERTIFICO:


Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de juny de 2016, ha adoptat per 
unanimitat l’acord que literalment és com segueix:


“1.- IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT


Expedient núm. 1456/2016: Adjudicació contracte menor d’espectacles


2.- ANTECEDENTS


Arran de l’organització del Festival de Música de Cabrils 2016, des de la regidoria de cultura  
s’ha considerat adient contractar diverses actuacions d’artistes reconeguts, concretament a la  
MARIA RODÉS, mitjançant  contracte  menor,  a  realitzar-se el  proper  6  d’agost  a les 21:30  
hores, a Can Barba, amb un pressupost total de mil vuit-cents quinze euros (1.815,00 €), IVA  
inclòs.


Donat  de  l’existència  de  consignació  a  l’aplicació  pressupostària  330.226.09  del  vigent  
pressupost municipal.


3.- FONAMENTS JURÍDICS


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,  el  regidor  de cultura  proposa a la  Junta de Govern Local  l’adopció  dels  
següents 


ACORDS


Primer.-  Adjudicar  al  Sr.  Jordi  Freixa  Barnola,  amb  NIF 77737337M,  en  representació  de  
l’artista Maria Rodés, el contracte menor d’espectacles pel concert que es portarà a terme amb  
motiu  de la  celebració  del  Festival  de Música de  Cabrils,  amb un pressupost  total  de mil  
cinc-cents euros (1.500,00 €) i tres-cents quinze euros corresponents al 21% d’IVA .


ACTIVITAT
LLOC D’ACTUACIÓ


DATA 
D’ACTUACIÓ


HORA 
D’ACTUACIÓ


IMPORT 
€


MARIA RODÉS Can Barba 6 d’agost 21:30 1.815€


Segon.-  Autoritzar  i  disposar la  despesa total  per  un import  de 1.815,00 €,  amb càrrec a  
l’aplicació pressupostària 330.226.09 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 al departament de Serveis Econòmics d’aquest ajuntament, i  
als interessats als efectes oportuns.” 


Que el resultat de la votació va ser 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, 22 de juny de 2016
Vist i plau, 
L’alcaldessa,  
Avelina Morales Serra





		barcode1: 

		barcode2: 

				esPublico Gestiona - Excm. Ajuntament de Cabrils

		2016-06-22T11:12:16+0200

		Cabrils

		CPISR-1 AVELINA MORALES SERRA

		Ho accepto





				esPublico Gestiona - Excm. Ajuntament de Cabrils

		2016-06-23T08:22:26+0200

		Cabrils

		CPISR-1 GEMMA ALVAREZ MARTINEZ

		Ho accepto












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


CERTIFICO:


Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de juny de 2016, ha adoptat per 
unanimitat l’acord que literalment és com segueix:


“1.- IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT


Expedient núm. 1456/2016: Adjudicació contracte menor d’espectacles


2.- ANTECEDENTS


Arran de l’organització del Festival de Música de Cabrils 2016, des de la regidoria de cultura  
s’ha considerat adient contractar diverses actuacions d’artistes reconeguts, concretament a la  
MARIA ARNAL i en MARCEL BAGÉS, mitjançant contracte menor, a realitzar-se el proper 9 de  
juliol  a  les  21:30  hores,   a  Can  Barba,  amb  un  pressupost  total  de  mil  quatre-cents  
cinquanta-dos euros (1.452,00 €), IVA inclòs.


Donat  de  l’existència  de  consignació  a  l’aplicació  pressupostària  330.226.09  del  vigent  
pressupost municipal.


3.- FONAMENTS JURÍDICS


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,  el  regidor  de cultura  proposa a la  Junta de Govern Local  l’adopció  dels  
següents 


ACORDS


Primer.-  Adjudicar  a  FINA  ESTAMPA  PRODUCCIONS,  S.L.,  amb  CIF  B65483398,  en  
representació  dels  artistes  MARIA  ARNAL  i  MARCEL  BAGÉS,  el  contracte  menor  
d’espectacles pel concert que es portarà a terme amb motiu de la celebració del Festival de  
Música de Cabrils, amb un pressupost total de mil dos-cents euros (1.200,00 €) i dos-cents  
cinquanta-dos euros corresponents al 21% d’IVA .


ACTIVITAT
LLOC D’ACTUACIÓ


DATA 
D’ACTUACIÓ


HORA 
D’ACTUACIÓ


IMPORT 
€


MARIA ARNAL


i


MARCEL BAGÉS


Can Barba 9 de juliol 21:30 1.452€


Segon.-  Autoritzar  i  disposar la  despesa total  per  un import  de 1.815,00 €,  amb càrrec a  
l’aplicació pressupostària 330.226.09 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 al departament de Serveis Econòmics d’aquest ajuntament, i  
als interessats als efectes oportuns.” 


Que el resultat de la votació va ser 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, 22 de juny de 2016
Vist i plau, 
L’alcaldessa,  
Avelina Morales Serra
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Na Rebeca Just Cobos, secretària de l’Ajuntament de Cabrils,


CERTIFICO:


Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 7 de juny de 2016, ha adoptat per 
unanimitat l’acord, el qual literalment és com segueix:


“1.- IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT


Expedient núm. 1456/2016: Adjudicació contracte menor d’espectacles


2.- ANTECEDENTS


Arran de l’organització del Festival de Música de Cabrils 2016, des de la regidoria de cultura  
s’ha  considerat  adient  contractar  l’actuació  de  PACO  IBÁÑEZ  amb  el  seu  concert  
“VIVENCIAS”, mitjançant contracte menor, a realitzar-se el proper 31 de juliol, a les 21 hores, a  
Can Barba,  amb un pressupost  total  de set  mil  dos-cents seixanta euros (7.260,00€),  IVA  
inclòs.


Donat  de  l’existència  de  consignació  a  l’aplicació  pressupostària  330.226.09  del  vigent  
pressupost municipal.


3.- FONAMENTS JURÍDICS


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,  el  regidor  de cultura  proposa a la  Junta de Govern Local  l’adopció  dels  
següents 


ACORDS


Primer.-  Adjudicar  a  FLOR  DE  TIEMPO,  S.L.,  amb  CIF  B61944633,  el  contracte  menor  
d’espectacles  per  l’actuació  de  l’artista  “PACO  IBÁÑEZ”,  amb  motiu  de  la  celebració  del  
Festival  de Música de Cabrils,  amb un pressupost  total  de sis mil  euros (6.000,00 €) i  mil  
dos-cents seixanta euros (1.260,00 €) corresponents al 21% d’IVA.


ACTIVITAT
LLOC D’ACTUACIÓ


DATA 
D’ACTUACIÓ


HORA 
D’ACTUACIÓ


IMPORT 
€


PACO IBAÑEZ


“VIVENCIAS”
Can Barba 31 de juliol 21:00 7.260€


Segon.-  Autoritzar  i  disposar la  despesa total  per  un import  de 7.260,00 €,  amb càrrec a  
l’aplicació pressupostària 330.226.09 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 al departament de Serveis Econòmics d’aquest ajuntament, i  
als interessats als efectes oportuns.” 
 


Que el resultat de la votació va ser 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, 7 de juny de 2016
Vist i plau, 
L’alcaldessa,  
Avelina Morales Serra
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Na Rebeca Just Cobos, secretària de l’Ajuntament de Cabrils,


CERTIFICO:


Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 7 de juny de 2016, ha adoptat per 
unanimitat l’acord, el qual literalment és com segueix:


“1.- IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT


Expedient núm. 1456/2016: Adjudicació contracte menor d’espectacles


2.- ANTECEDENTS


Arran de l’organització del Festival de Música de Cabrils 2016, des de la regidoria de cultura  
s’ha considerat adient contractar l’actuació de l’ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ  
amb el seu concert “concerto a tempo d’Umore”, mitjançant contracte menor, a realitzar-se el  
proper 2 de juliol a les 22 hores, a l’espai de Can Barba, amb un pressupost total de set sis mil  
sis-cents euros (6.600,00 €), exempts d’IVA.


Donat  de  l’existència  de  consignació  a  l’aplicació  pressupostària  330.226.09  del  vigent  
pressupost municipal.


3.- FONAMENTS JURÍDICS


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,  el  regidor  de cultura  proposa a la  Junta de Govern Local  l’adopció  dels  
següents 


ACORDS


Primer.- Adjudicar a ORQUESTRA DE L’EMPORDÀ amb NIF G-55202865, el contracte menor  
d’espectacles  per  l’actuació  del  concert  “Concerto  a  Tempo  d’Umore”  amb  motiu  de  la  
celebració del Festival de Música de Cabrils, amb un pressupost total de sis mil sis-cents euros  
(6.600,00 €), exempts d’IVA 


ACTIVITAT
LLOC D’ACTUACIÓ


DATA 
D’ACTUACIÓ


HORA 
D’ACTUACIÓ


IMPORT 
€


Concerto a tempo d’umore Can Barba 2 de juliol 22:00 6.600€


Segon.-  Autoritzar  i  disposar la  despesa total  per  un import  de 6.600,00 €,  amb càrrec a  
l’aplicació pressupostària 330.226.09 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 al departament de Serveis Econòmics d’aquest ajuntament, i  
als interessats als efectes oportuns.” 
 


Que el resultat de la votació va ser 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, 7 de juny de 2016
Vist i plau, 
L’alcaldessa,  
Avelina Morales Serra
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Informe en relació la sol·licitud d’informació sobre la reclamació GAIP 256/2017


Des de la Regidoria de Cultura 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 el MUSICAB Festival de  
Música de Cabrils 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 i Festes 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   procedir  a  un  anàlisi  més  detallat  de  la  instància  que  origina  aquesta 
reclamació, volem assenyalar que:


 algunes de les preguntes contingudes (per exemple la 2, 3,   9...) considerem que han 
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:


El Festival de Música de Cabrils que va néixer l'any 1989 amb el nom de Festival Internacional 
de Música de Cabrils després de descobrir la proliferació de festivals musicals a l'Empordà i  
amb la voluntat  de poder fer  el  mateix  al  Maresme,  va ser  organitzat  per  l’Ajuntament  de 
Cabrils  des  d’un principi  però a  partir  de la  tercera  edició  es  va  fer  conjuntament  amb la  
Societat «La Concòrdia», qui finalment va fer-se càrrec  de l’organització a partir de la cinquena  
edició, sempre amb el suport econòmic del consistori. A mitjans de l’any 2000, i a causa de la  
crisi econòmica i un cert estancament de la programació, tant l’Ajuntament com el públic van 
començar a participar del festival d’una manera totalment rutinària sense gaire interès; fins al  
punt que es va arribar a estudiar la possibilitat d’extingir-lo.


Gràcies a un canvi de mentalitat, la regidoria de Cultura va considerar que no es podia perdre 
un festival que durant gairebé tres dècades havia viscut grans moments, i va decidir reviure’l.  







És així com l’any 2016 neix el MUSICAB, amb un nou estil i una nova manera de fer, i sobretot  
amb una imatge totalment renovada i amb la missió d’aconseguir un nou festival molt més 
modern, actual, proper, acollidor, senzill i sense etiquetes. 


D’aquesta manera, el MUSICAB no només va sorgir amb la intenció d’apropar el festival a la 
realitat  del  municipi,  amb una població molt  més jove,  sinó també per  atraure públic  dels 
municipis veïns i d’altres indrets. És per aquest motiu que una de les principals apostes va ser  
canviar aspectes com el tipus de programació, passant únicament de la música clàssica a un  
estil totalment eclèctic oferint una àmplia selecció musical de qualitat.


Per altra banda, i per tal de potenciar el festival i oferir més serveis, es va vincular  amb la  
condició  de  Cabrils  com  a  vila  gastronòmica.  Cabrils  és  una  vila  amb  una  llarga  tradició 
gastronòmica que l’ha portat a ser considerada una de les principals viles gastronòmiques de 
Catalunya. Això ha estat possible, per una banda, pel gran nombre de restaurants de qualitat  
contrastada i,  per  l’altra,  gràcies  a la  celebració de la  Mostra  Gastronòmica que cada mes  
d’agost aplega més de 12.000 persones.  En aquest sentit s’ha iniciat un projecte que vinculi 
l’oferta gastronòmica i enològica del territori amb els concerts.


Una altra de les novetats del festival  era la ubicació, passant dels tradicionals concerts a la 
Plaça de l’Església, a les nits de natura sota les estrelles a l’Arborètum de Catalunya, un bosc on  
estan representats els principals ecosistemes forestals de Catalunya.


D’aquesta  manera,  fusionant  la  programació musical,  amb l’entorn i  patrimoni natural  i  la  
gastronomia, el festival pretén oferir una experiència global pel gaudiment dels cinc sentits.


Els objectius del MUSICAB són recuperar la il·lusió per un projecte existent com és el propi  
festival de música, oferir concerts de qualitat alhora que difondre diversitat d’estils musicals i 
promocionar noves promeses; donar a conèixer elements del patrimoni arquitectònic i natural 
del nostre municipi, refermar Cabrils com a municipi gastronòmic i potenciar el sentiment de 
pertinença al poble.


Un cop passada l’edició de 2016 internament vam valorar  positivament l’edició celebrada en 
fer  un  salt  qualitatiu  en  les  propostes  i  en  la  imatge  del  festival  a  partir  d’uns  recursos 
econòmics  concrets  i  d’uns  recursos  humans  que  ens  permet  parlar  d’una  incipient  
consolidació del MUSICAB no tant sols a nivell municipal sinó també comarcal.  


Era el primer festival com a MUSICAB; amb una imatge , amb un nom i amb la voluntat d’anar 
creixent per oferir una activitat cultural de qualitat i que amb les edicions següents pugui ser 
un projecte que engresqui i sigui d’orgull  per la població del municipi. Com que l’edició del  
2016 va ser tan llarga, del  17 de juny al 7 d’agost,  i amb una programació tan variada, els  
concerts han suposat l’assistència desigual de públic. Cal pensar que també oferim actuacions  
d’artistes novells i d’altres de renom cosa que fa que el seguiment per part del públic sigui 
desigual,  com és  normal  i  ja  comptàvem.   L’assistència  als  concerts  gratuïts  ha  tingut  una  
mitjana  d’assistència  de  200-250  persones  aproximadament  (aquí  comptem  els  concerts 
infantils i el d’inauguració), sempre fet des de l’estimació del mateix personal de l’Ajuntament 
com dels voluntaris de la Societat Cultural La Concòrdia com de la Comissió de Festes.  En el cas 
dels concerts de pagament,  es pressuposava que l’empresa responsable de la venda podria 







facilitar-nos dades precises, si bé per diverses causes no ha estat així. Tot i així, novament el  
personal  i  voluntaris  ens  permeten  fer  una  estimació  de  l’assistència  que  anirien  de  les  
aproximadament 300 persones al concert cap de cartell a les poc menys de 90 del concert de 
música electrònica.


La valoració del públic la vam anar copsant pels propis comentaris que ens feien en el mateix  
recinte del festival o durant els dies posteriors pel poble. No vam crear cap tipus d’enquesta ni  
formulari per tal de recollir la valoració del públic o la procedència del mateix. Volem recordar  
que l’objectiu inicial principal per aquesta edició ha estat rellançar el Festival, apropar-lo als  
veïns i veïnes de Cabrils i  iniciar una projecció de cara enfora.


Pel  festival  vam crear  tres espais  a les xarxes (Facebook, Twitter i  Instagram) a banda dels 
habituals de l’Ajuntament  per tal de donar a conèixer la programació i per ser-hi presents. En 
cap moment  vam promocionar un  hashtag oficial  del  festival,  ja que tampoc disposem del 
personal per dinamitzar els tres espais. Tampoc hem seguit exhaustivament la incidència ni la  
seva localització. 


En quant als models de contracte amb empreses de serveis seguim els habituals que demana la  
llei, adaptant els que ens arriben per part dels artistes i que com apuntàvem a l’inici als que els 
regidors han tingut accés juntament amb tota la documentació referent a les Juntes de Govern.


El festival de 2017 seguirà els mateixos objectius, ja que volem continuar el camí poc a poc. No 
tenim els mitjans per fer un creixement molt gran d’una edició a la següent. Per aquest motiu 
compactem el festival a un concert inaugural i tres dies de concerts (en comptes de la llarga 
durada del festival de 2016, amb 7 setmanes d’activitat, que va ser un desgast físic i psicològic  
per l’organització) ja que necessitem que tothom estigui a gust i amb les capacitats òptimes per  
treballar de gust en el projecte. A més de la durada centrarem esforços en potenciar la imatge 
del festival, posant èmfasi en l’entrada al recinte. En quant a la programació continuarà sent 
eclèctica oberta a diferents estils musicals i programant de nous com el flamenc, el hip-hop i el  
heavy.


Les despeses del festival 2016 van ser de 86.643,56€. 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).


Pel que fa a ingressos per suports institucionals vam rebre dos ajuts per part de la Diputació de  
Barcelona. Un mitjançant el Catàleg de serveis 2016 de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports -  
Difusió artística als municipis per a Festivals artístics, que amb codi de la XGL 15/Y/204157 amb 
un import de 1.100€. També vam rebre una subvenció de concessió directa de 18.000€ amb  
expedient de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona 2016/5299 i d’entrada al registre 
municipal de Cabrils amb el número 2016/3207. En total van fer una suma de 19.100€ que vam  
poder aconseguir.



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

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





També vam tenir  uns  ingressos  de 12.040,50€ referents  a  les  entrades  del  festival  que no 
podem  diferenciar  per  venda  avançada  o  taquilla  perquè  no  ho  vam  registrar  en  el  seu 
moment,  tot  i  que de cara  al  2017 ja  tindrem present  aquesta  necessitat  que també ens  
ajudarà a veure el comportament del públic a l’hora de comprar entrades per al festival. Les 
entrades del festival de 2016 es podien comprar per internet o per finestreta i això suposava 
una  despesa  d’1€  que  s’incrementava  en  el  preu  de  compra  de  l’entrada  per  part  del 
comprador.  Per  a  tots  els  concerts  de  pagament  es  van  reservar  algunes  entrades  per  
promocions i compromisos institucionals.


El festival es va celebrar en 4 espais diferents: la Plaça de l’Església, Can Barba – Arborètum, el  
Parc  Anselm Clavé i  La  Fàbrica.  Tots  els  espais  estan  muntats  i  desmuntats  per  la  Brigada 
Municipal  amb  la  col·laboració  d’altre  personal  de  l’Ajuntament  i  dels  voluntaris  abans 
esmentats amb tasques com muntar taules, cadires, rebre el públic, etc.


Pel  que  fa  l’àmbit  de  la  difusió  i  publicitat,  a  banda  dels  propis  canals  i  recursos  de 
l’Ajuntament, vam comptar amb la col·laboració de tres mitjans de comunicació -Pànxing, La 
Clau i Mataró Ràdio- en la promoció del festival MUSICAB. També vam aprofitar el contracte 
que l’Ajuntament de Cabrils té signat amb el diari El Punt – Avui, per tal d’introduir publicitat i  
també vam obrir les xarxes socials que dinamitzava l’auxiliar tècnic de cultura. Es va crear un 
vídeo promocional del festival per així poder tenir un material potent de presentació, on es va 
crear una música realitzada per músics de Cabrils o relacionats amb el nostre poble. Per tal de 
fer un bustiatge i que la programació arribés a tots els veïns i veïnes de Cabrils, així com dels 
pobles veïns, es va encarregar a una empresa que és la qui reparteix el nostre programa de la  
Festa Major amb èxit, Dismail 2010SL. Tot el cost publicitari va pujar un total de 10.916,22€.


En general el MUSICAB va iniciar un camí que el 2017 continuarà fent però que, de cara al  
2018, en la seva 30a edició, haurà de replantejar-se temes importants en la seva gestió, ja que 
l’Ajuntament  de Cabrils  no disposa de prous recursos humans per  poder tirar endavant  un 
projecte tan gran com aquest. És important que tot el consistori recolzi aquest projecte per tal  
d’enfortir-lo i que, juntament amb la Mostra Gastronòmica, sigui puntal per posar Cabrils, amb 
el seu patrimoni i la seva gastronomia, en el mapa.


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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PACO IBÁÑEZ
ROGER MAS
FERRAN PALAU


THE GOSPEL VIU CHOIR
CABOSANROQUE


ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ
MARIA ARNAL & MARCEL BAGÉS


JOE CREPÚSCULO
REGGAE PER XICS
THE PINKER TONES


BANDA ASHÉ
SARA V


FESTIVAL DE  
MÚSICA  


DE CABRILS  
del 17 de juny


al 6 d'agost de 2016


28a edició


festival


MUSI
CAB


Organitza: Col·laboren: Revista Oficial:Diari Oficial:


Informació i venda d’entrades:
www.cabrils.cat
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