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El sotasignat informa que el Consell d’administració de PROCORNELLÀ de 23 de març de
2021 va aprovar, entre d’altres, la proposta d’acord núm.3 següent:
“3) CA 20210323 PROCORNELLÀ
1. Antecedents, fets i consideracions

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

Atès que per Acord de l’Ajuntament de Cornellà de 25 de juny de 2009 va aprovar
definitivament la modificació de la forma de gestió del servei públic local de pràctica de l’esport
(diferents modalitats) al Parc Esportiu Llobregat (en endavant PELL), establint com a forma de
prestació del servei la gestió directa, mitjançant la societat privada municipal de l’Ajuntament
de Cornellà de Llobregat, PRECSA (actualment PROCORNELLÀ), amb efectes des de l’1 de juliol
de 2009.
Atès que per Acord del l’Ajuntament de 21 de març de 2013 PROCORNELLÀ gestiona un nou
equipament, el Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader, i té entre els seus equipaments i
instal·lacions, també una piscina coberta i una piscina descoberta, sales de fitness, i sales
d’activitats dirigides.
Atès que per Acord de l’Ajuntament Ple de Cornellà de Llobregat de 29 de setembre de 1993,
varen adscriure’s a aquesta societat els béns i equipaments on s’ubica FIRA DE CORNELLÀ,
Centre d’empreses i oficines de PROCORNELLÀ mantenint l’Ajuntament la seva titularitat i
aquesta empresa el dret de portar a terme la seva gestió i explotació, i el deure del seu
manteniment i conservació. Modificant-se el punt Tercer de l’esmentat acord, substituint la
Societat Promoció Econòmica de Cornellà, S.A (PRECSA) per EMPRESA MUNICIPAL DE
PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A, per Ple de data de 27 d’abril de
2011.
Atès el que disposa l’article 116 de la LCSP.
Atès que l’expedient núm. 2021-10 s’ha iniciat amb el corresponent Informe d’inici-Memòria
justificativa de la CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA I
EQUIPAMENTS DEL CLIMA DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES I DE LA RESTA DE
DEPENDÈNCIES GESTIONADES PER PROCORNELLA, AMB CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
DEL CONTRACTE VINCULADES AMB CONDICIONS LABORALS I SOCIALS: COMPLIMENT SMI i
SUBROGACIÓ DE PERSONAL, AMB INNOVACIÓ: ÚS E-COORDINA, I AMB LA QUALITAT DEL
SERVEI: TASQUES MÍNIMES SEGONS PPTP.
Atès que el pressupost base de licitació és per la prestació del servei en jornada ordinària de
manteniment per tota la durada del contracte (2 anys): 117.000 €.
Atès que es preveu, un import màxim limitatiu per servei extraordinari, mà d’obra i peces de
reparació d’avaries per tota la durada del contracte, i a més de conformitat amb l’article 309.1
paràgraf segon de la LCSP que el preu del contracte pugui variar per cada lot fins a un 10%, per
variacions que es produeixin durant la correcta execució de la prestació que afectin
exclusivament al número d’unitats realment executades sobre les previstes en el contracte.
Atès que s’estableix una durada de 2 anys, improrrogable.

Atès que a l’expedient s’ha incorporat els Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i el Plec
de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte.
Atès que així mateix, s’ha incorporat el document equivalent al certificat d’existència de crèdit,
que acredita l’existència de finançament per a PROCORNELLÀ, com a entitat del sector públic
local.
Atès que s’ha nomenat responsables del contracte: cap de manteniment de serveis esportius:
Pedro Navarro; i cap de manteniment resta instal·lacions i equipaments: Yolanda Oliver.
2. Fonament jurídic
Atès que el contracte es tipifica com un contracte des serveis, d’acord amb el previst en l’article
17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017 (en endavant LCSP)
Atès que tenint en compte el valor estimat del contracte (VEC) i atès que el procediment a
seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert ordinari en virtut dels articles 156 a 158 de la
LCSP.
És per això, que aquesta presidència proposa al consell d’administració l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació núm. 2021-10 CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS DEL CLIMA DE LES INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES I DE LA RESTA DE DEPENDÈNCIES GESTIONADES PER PROCORNELLA, AMB
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE VINCULADES AMB CONDICIONS
LABORALS I SOCIALS: COMPLIMENT SMI i SUBROGACIÓ DE PERSONAL, AMB INNOVACIÓ: ÚS ECOORDINA, I AMB LA QUALITAT DEL SERVEI: TASQUES MÍNIMES SEGONS PPTP, 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. 2021-10 per la CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS DEL CLIMA DE LES INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES I DE LA RESTA DE DEPENDÈNCIES GESTIONADES PER PROCORNELLA, AMB
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE VINCULADES AMB CONDICIONS
LABORALS I SOCIALS: COMPLIMENT SMI i SUBROGACIÓ DE PERSONAL, AMB INNOVACIÓ: ÚS ECOORDINA, I AMB LA QUALITAT DEL SERVEI: TASQUES MÍNIMES SEGONS PPTP, i per un
pressupost base de licitació és per la prestació del servei en jornada ordinària de manteniment
per tota la durada del contracte (2 anys): 117.000 €.
Per una durada de dos anys.
Tercer.- D’acord que es preveu, un import màxim limitatiu per servei extraordinari, mà d’obra i
peces de reparació d’avaries per tota la durada del contracte de 79.200 €, i a més amb el que
estableix l’article 309.1 de la LCSP, reservar per variacions que es produeixin durant la correcte
execució de la prestació i que afectin exclusivament a números d’unitats realment executades
sobre les previstes en el contracte, un 10% del preu de contracte, i així: 11.700 € .
Quart.- Aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

Cinquè.- Convocar la licitació i tramitació de l’expedient de contractació núm. 2021-10 del
SERVEI DE MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS DEL CLIMA DE LES
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES I DE LA RESTA DE DEPENDÈNCIES GESTIONADES PER
PROCORNELLA, AMB CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE VINCULADES AMB
CONDICIONS LABORALS I SOCIALS: COMPLIMENT SMI i SUBROGACIÓ DE PERSONAL, AMB
INNOVACIÓ: ÚS E-COORDINA, I AMB LA QUALITAT DEL SERVEI: TASQUES MÍNIMES SEGONS
PPTP, que es tramitarà per procediment obert ordinari, procedir a la seva publicació, així com
del present acord, al perfil del contractant de PROCORNELLÀ, mitjançant enllaç a la plataforma
de contractació pública electrònica VORTAL www.vortal.es.”

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

