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Disposicions generals – Reglaments
ESTATUTS de Parc d'Atraccions Tibidabo, SA (PATSA), de modificació dels
articles 1 i 2 dels estatuts de amb el redactat que consta en l'expedient
administratiu, amb l'objecte d'adaptar-los a la Instrucció relativa a la
descentralització funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de
Barcelona.

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, com a soci únic de Barcelona de
Serveis Municipals, SA (BSM), en la sessió de 3 de maig de 2019, ha acordat:
“DONAR CONFORMITAT a l’acord adoptat pel Consell d’administració de Barcelona de Serveis
Municipals, SA, exercint les competències de Junta General de la societat municipal Parc
d’Atraccions Tibidabo, SA (PATSA), en la sessió de 27 de març de 2019, relatiu a l’aprovació
de la modificació dels articles 1 i 2 dels estatuts de Parc d’Atraccions Tibidabo, SA (PATSA),
amb el redactat que consta en l’expedient administratiu, amb l’objecte d’adaptar-los a la
Instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de
Barcelona, aprovada per la Comissió de Govern del dia 26 de juliol de 2018.”.
A continuació es publiquen els articles que han estat objecte de modificació:
MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 1 i 2 DELS ESTATUTS SOCIALS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL
PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, SAU (PATSA)
Article 1. Denominació social.
La Societat es denomina PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, SAU (d’ara endavant, “la Societat”)
i es configura com una societat mercantil de caràcter local, amb personalitat jurídica pròpia i
patrimoni independent per al compliment de les finalitats i funcions que li atribueixen aquests
estatuts, de conformitat amb la legislació vigent.
La Societat gaudeix de l'autonomia administrativa i econòmica que li reconeix la legislació per
al compliment de les seves finalitats. En l’exercici de la seva autonomia i per al compliment
dels seus fins, la Societat gaudirà de plena capacitat d'obrar i estarà facultada per tot allò
definit en l’articulat d’aquests estatuts.
La Societat es constitueix com a instrument de descentralització funcional per la prestació
dels serveis públics municipals vinculats a les matèries que conformen el seu objecte social,
com a forma de gestió directa i en atenció a la potestat d’autoorganització de l’Ajuntament de
Barcelona.
Article 2. Objecte social.
1. La Societat tindrà com a objecte social la gestió, explotació, promoció, urbanització,
edificació, instal·lació, construcció, adequació i manteniment integral del Parc d’Atraccions
del Tibidabo i tots els espais i instal·lacions efectes a la seva activitat, per a la seva
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promoció com a zona d’esbarjo, d’interès cultural i educatiu, així com serveis
complementaris i la prestació de serveis inherents a dites activitats.
2. La companyia podrà desenvolupar directa, indirecte, total o parcialment el seu objecte
social, interessant capital o participant en altres societats amb similar o anàleg objecte.
3. La Societat té la condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona així com de les
entitats que en depenen o hi estan vinculades i, per tant, li podran conferir encàrrecs de
gestió regulats a la legislació en matèria de contractes del sector públic per a dur a terme,
de manera obligatòria, activitats relacionades amb el seu objecte social consistents en
prestacions pròpies dels contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i
concessió de serveis. Aquests encàrrecs constitueixen relacions de caràcter intern i no
tenen naturalesa contractual. Els negocis jurídics que els mitjans propis celebrin en
l’execució de l’encàrrec resten sotmesos a la legislació de contractes.
La Societat no pot participar en les licitacions públiques convocades per l’Ajuntament de
Barcelona així com per les entitats que en depenen o hi estan vinculades, sense perjudici de
què, quan no hi concorri cap licitador, se li pugui encarregar l’execució de les prestacions
objectes de les mateixes.
Barcelona, 13 de maig de 2019. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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