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El sotasignat informa que el Consell d’administració de PROCORNELLÀ de 23 de febrer de
2021 va aprovar, entre d’altres, la proposta d’acord núm.3 següent:
“3) CA 20210223 PROCORNELLÀ
1. Antecedents, fets i consideracions
Aquesta societat, dins el seu objecte social i d’acord a l’article 2. A. Punt 4 dels Estatuts
d’aquesta societat, porta la gestió directa de serveis públics relacionats amb l’àmbit esportiu i
sociocultural.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8562, Llibre 7809, Full 100373, CIF A-58283342

En l’acord de l’Ajuntament de Cornellà de 29 de novembre de 2012 es va aprovar la gestió
directa per part de PROCORNELLÀ del Complex aquàtic i esportiu de Can Mercader amb
l’ampliació del servei d’una nova piscina en data de 21 de març de 2013.
Atesa la necessitat de la realització del conjunt d’actuacions necessàries per tal d’efectuar la
substitució de la bomba de calor deshumectadora frigorífica actual al recinte principal de la
piscina de Can Mercader per una de nova, segons el Projecte executiu de substitució de la
Deshumectadora del Complex Aquàtic i Esportiu de Can Mercader, redactat per Bellavista
Enginyeria, SLP a desembre de 2020.
Aquest projecte vol substituir la deshumectadora per una de nova de marca: Menerga i model:
393601, o equivalent, la qual fa servir principalment aire exterior fent que la seva qualitat sigui
bona i permet que els elements interns de l’equip no pateixin tant el sistema de corrosió
interior.
Les principals avantatges són: mínim despesa energètica, regulació complerta i sofisticada de
temperatures, humitats, cabals d’aire, recuperació de calor, circuit frigorífic, accés a distància.
La descripció general de les tasques a realitzar són:
A la planta coberta:
- Treballs previs de desconnexió de la deshumectadora existent,
- Recepció de la nova, desmuntatge de la vella, transport i reciclatge,
- Instal·lació de la nova deshumectadora,
- Adaptació de les instal·lacions.
A la planta soterrània:
- Connexió hidràulica
Atès el que disposa l’article 116 de la LCSP.
Atès que l’expedient núm. 2020-58 s’ha iniciat amb el corresponent Informe d’inici-Memòria
justificativa de la CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA
DESHUMECTADORA DEL COMPLEX AQUÀTIC I ESPORTIU DE CAN MERCADER, REDACTAT PER
BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP A DESEMBRE DE 2020 AMB CONDICIONS ESPECIALS
D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE TIPUS LABORAL I SOCIAL: SMI I PLA DE SEGURETAT I SALUT;
VINCULADES AMB ÍTEMS TEMPORALS I AMB CONDICIONS QUALITATIVES SEGONS EL
PROJECTE.
Atès que el valor estimat del contracte és de 367.622,25 més IVA, el qual compren:






Pressupost base de licitació: 325.329,43 € més IVA.
D’acord amb l’article 242.4.i. LCSP es preveu un excés d’amidament, entenent per tal la
variació que durant la correcta execució del contracte es produeixi exclusivament en el
número d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del
projecte, el qual en no podrà representar un increment de despesa superior al 10% del
pressupost base de licitació, és a dir: 32.532,94 € més IVA . Aquest excés d’amidament
es recollirà en la Liquidació del contracte.
D’acord amb l’article 242.4.ii. LCSP es preveu la inclusió de nous preus, fixats com a
contradictoris per si la direcció facultativa considera convenient alguna tasca
complementària no prevista i necessària per aconseguir la substitució total de la planta
refredadora fins un màxim del 3%, i podrà arribar fins un màxim de 9.759,88 €.

Atès que s’estableix d’acord amb la planificació realitzada pel redactor del projecte:





Caldrà subministrar els productes/materials (deshumectadora) inclosos en el Projecte
dins un termini màxim de 12 setmanes des d’Acta de Replanteig.
S’hauran de realitzar totes les tasques d’instal·lació, col·locació i connexió en el centre,
incloses les operacions de desconnexió/desmuntatge de maquinària i equips existents, i
tots els treballs requerits per la nova instal·lació fins a la seva complerta posada en
funcionament.
La data màxima per a la posada en funcionament de la deshumectadora a satisfacció
de PROCORNELLÀ, és l’1 de setembre (tenint en compte que el període màxim en el
qual es pot quedar sense deshumectadora el centre esportiu és de 45 dies, i en cap cas
se sobrepassarà l’1 de setembre de 2021).

Atès que a l’expedient s’ha incorporat el PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA DESHUMECTADORA
DEL COMPLEX AQUÀTIC I ESPORTIU DE CAN MERCADER, REDACTAT PER BELLAVISTA
ENGINYERIA, SLP A DESEMBRE DE 2020 en la més formal qualitat de Plecs de Prescripcions
Tècniques Particulars i el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el
contracte.
Atès que s’ha nomenat responsables del contracte:



Direcció Serveis Esportius: Salvador Valls
Àrea tècnica: Yolanda Oliver

2. Fonament jurídic
Atès que el contracte es tipifica com un contracte de subministrament, d’acord amb el previst
en l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017 (en endavant LCSP)
Es seguirà el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, de l’article 156.2 LCSP,
concedint un termini NO INFERIOR A TRENTA- CINC DIES NATURALS DES DE LA DATA
D’ENVIAMENT DE L’ANUNCI EN EL DOUE, data que es comunicarà en la publicació de l’anunci
al perfil de contractant de la societat (www.procornella.cat) i a la plataforma de contractació
www.vortal.es .
És per això, que aquesta presidència proposa al consell d’administració l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació núm. 2020-58 per la contractació
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS

PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA DESHUMECTADORA DEL COMPLEX AQUÀTIC I
ESPORTIU DE CAN MERCADER, REDACTAT PER BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP A DESEMBRE DE
2020 AMB CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE TIPUS LABORAL I SOCIAL:
SMI I PLA DE SEGURETAT I SALUT; VINCULADES AMB ÍTEMS TEMPORALS I AMB CONDICIONS
QUALITATIVES SEGONS EL PROJECTE, incorporant-hi la documentació a que fa referència
l’article 116 LCSP, pel procediment obert ordinari de l’article 156 a 158 de la LCSP.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació núm. 2020-58 per la contractació del
subministrament i col·locació per a la realització dels treballs inclosos al Projecte executiu de
substitució de la deshumectadora del Complex Aquàtic i Esportiu de Can Mercader, redactat
per Bellavista Enginyeria, SLP a desembre de 2020 amb condicions especials d’execució del
contracte de tipus laboral i social: SMI i Pla de seguretat i salut; vinculades amb ítems
temporals i amb condicions qualitatives segons el projecte, i per el valor estimat del contracte
és de 367.622,25 més IVA, el qual compren:





Pressupost base de licitació: 325.329,43 € més IVA.
D’acord amb l’article 242.4.i. LCSP es preveu un excés d’amidament, entenent per tal la
variació que durant la correcta execució del contracte es produeixi exclusivament en el
número d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del
projecte, el qual en no podrà representar un increment de despesa superior al 10% del
pressupost base de licitació, és a dir: 32.532,94 € més IVA . Aquest excés d’amidament
es recollirà en la Liquidació del contracte.
D’acord amb l’article 242.4.ii. LCSP es preveu la inclusió de nous preus, fixats com a
contradictoris per si la direcció facultativa considera convenient alguna tasca
complementària no prevista i necessària per aconseguir la substitució total de la planta
refredadora fins un màxim del 3%, i podrà arribar fins un màxim de 9.759,88 €.

Tercer.-Aprovar el PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA DESHUMECTADORA DEL COMPLEX
AQUÀTIC I ESPORTIU DE CAN MERCADER, REDACTAT PER BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP A
DESEMBRE DE 2020, en la més formal qualitat de Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
que és i el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Quart.- Convocar la licitació i tramitació de l’expedient de contractació núm. 2020-58
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS
PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA DESHUMECTADORA DEL COMPLEX AQUÀTIC I
ESPORTIU DE CAN MERCADER, REDACTAT PER BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP A DESEMBRE DE
2020 AMB CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE TIPUS LABORAL I SOCIAL:
SMI I PLA DE SEGURETAT I SALUT; VINCULADES AMB ÍTEMS TEMPORALS I AMB CONDICIONS
QUALITATIVES SEGONS EL PROJECTE; se seguirà el procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, de l’article 156.2 LCSP, concedint un termini NO INFERIOR A TRENTA- CINC DIES
NATURALS DES DE LA DATA D’ENVIAMENT DE L’ANUNCI EN EL DOUE, data que es comunicarà
en la publicació de l’anunci dels dos lots al perfil de contractant de la societat
(www.procornella.cat) i a la plataforma de contractació www.vortal.es.”.

Sgt. Sr. Ernest Marco Fernández
Gerent d’administració i finances
Cornellà de Llobregat, a la data de la signatura electrònica

