N’ALBERT DÍAZ ALBIÑANA, Secretari de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, CERTIFICA:
que en sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple el 24 de gener de 2018, es van adoptar
els acords que literalment es reprodueixen:
4.2.

Aprovació del Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars i de la
convocatòria de licitació per l’adjudicació de l’equipament Ateneu Torrellenc

L’any 2012 va finalitzar la construcció i es va posar en funcionament el nou edifici de l’Ateneu
Torrellenc, equipament municipal adscrit al servei de la manifestació i promoció de l’activitat
cultural del nostre municipi, àmbit de desenvolupament de les diferents activitats i seccions
que acull: teatre, esbart, cant coral, cinema, estelladors, escola de música, escola de teatre,
escola de ball, banda de percussió i animació de carrer, puntaires, etc.
Amb aquest equipament es pretén que el món associatiu i el dinamisme popular de la
ciutadania del municipi puguin garantir la programació cultural adequada a les necessitat del
nostre poble, mantenint-se com a subjecte actiu de la política cultural de Torrelles de Llobregat
en aquests nous temps.
Mitjançant la concessió d’aquest equipament es vol plasmar un model de gestió que garanteixi
la participació ciutadana, que la programació cultural sigui feta per entitats o col·lectius de
persones del municipi.
Per aquest motiu s’endega el concurs per l’adjudicació de l'ús privatiu mitjançant la modalitat
de concessió administrativa, de l’equipament municipal Ateneu Torrellenc, de conformitat amb
l’establert en el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i en el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
Vist l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i l'òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Vist el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars redactat pels Serveis
Municipals, que han de regir l'adjudicació del contracte.
De conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Amb 11 vots a favor i 2 abstencions, es va adoptar el següent
ACORDS:
PRIMER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars que han de regir la
contractació especial mitjançant procediment obert de la gestió de l’equipament Ateneu
Torrellenc.
El Plec se sotmetrà a informació pública mitjançant anunci en el DOGC durant el termini de
vint dies com a mínim, termini durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions.
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En el cas que es presentin al·legacions i reclamacions durant el termini d’exposició pública, es
suspendrà la tramitació de la licitació fins que es resolguin pel Ple.
SEGON. Convocar la licitació per l’adjudicació de la concessió de l’equipament Ateneu
Torrellenc, regulat pel Plec de Clàusules aprovat.
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil del Contractant
de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, https://www.torrelles.cat/seuelectronica/informacio-oficial/perfil-del-contractant, anunci de licitació, perquè durant el
termini d’un mes des de la publicació en el BOP de Barcelona es puguin presentar proposicions.
QUART. Publicar la composició de la Mesa de contractació en el Perfil de Contractant amb una
antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se per a la qualificació
de la documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

I perquè així consti i als efectes adients, expedeixo aquest certificat el 30 de gener de 2018.
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