1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Torrelles de Llobregat
b) Dependència que tramita l'expedient: Cultura
c) Nombre d'expedient: Concessió de la gestió de l’equipament Ateneu Torrellenc/2018
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: La cessió de l’ús privatiu mitjançant la modalitat de concessió
administrativa de l’equipament Ateneu Torrellenc de Torrelles de Llobregat
b) Lloc d'execució: Equipament de l’Ateneu Torrellenc
c) Termini d'execució: 30 anys, prorrogables fins un màxim de 50 anys
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Procediment obert
c) Forma: Concurs públic per l’adjudicació d’equipament destinat a l’ús públic
4. Pressupost, cost de manteniment estimat a càrrec del concessionari:
Anyal: 24.004,47 €
Termini contractual: 720.134,10 €
Termini contractual més possibles pròrrogues: 1.200.223,50 €
5. Garantia provisional. No s’estableix
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Torrelles de Llobregat
b) Domicili: Plaça de l’Ajuntament núm. 1
c) Localitat i codi postal: Torrelles de Llobregat 08629
d) Telèfon: 936890000 extensió 118
e) Fax: 936890510
f) Correu electrònic: cultura@torrelles.cat
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: 1 mes a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci de la licitació en el BOPB
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: No s’exigeix
b) Solvència econòmica i financera
c) Solvència tècnica i professional, referida a la gestió d’equipaments culturals
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
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S'efectua la convocatòria del concurs per procediment obert per a l'adjudicació de la concessió
administrativa per a la gestió de l’equipament Ateneu Torrellenc d'aquesta localitat, per l’adjudicació de l'ús
privatiu mitjançant la modalitat de concessió administrativa conforme a les següents dades:

Data 20-2-2018

Simultàniament es convoca concurs públic per la licitació per l’adjudicació. En el cas que es presentin
al·legacions i reclamacions durant el termini d’exposició pública del Plec, es suspendrà la tramitació de la
licitació fins que es resolguin pel Ple.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Plec se sotmetrà a informació pública mitjançant anuncis en el BOP i DOGC durant el termini de vint
dies, a comptar des de la publicació de l’anunci al BOP, termini durant el qual es podran formular
reclamacions i al·legacions.

B

L’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 24 de gener de 2018 va 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.

A

ANUNCI

10. Perfil de contractant on figurin les informacions relatives a la convocatòria i on poden obtenir-se
els Plecs:
https://www.torrelles.cat/seu-electronica/informacio-oficial/perfil-del-contractant

Torrelles de Llobregat, 9 de febrer de 2018.
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https://bop.diba.cat

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 20-2-2018

L’alcalde, Ferran Puig i Verdaguer
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9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Torrelles de Llobregat
b) Domicili: Plaça de l’Ajuntament núm. 1
c) Localitat: Torrelles de Llobregat
d) Data: el cinquè dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les ofertes
e) Hora: 11 hores
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a) Data límit de presentació: 1 mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la licitació
en el BOPB
b) Documentació que integrarà les ofertes: Projecte tècnic, que inclourà la Memòria i el Projecte de
gestió i activitat
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Torrelles de Llobregat
2. Domicili: Plaça de l’Ajuntament núm. 1
3. Localitat i codi postal: Torrelles de Llobregat 08629
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 6 mesos a partir del
termini de presentació d’ofertes
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