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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 17 de maig de 2021 va
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent:

“ACTA DE LA SESSIÓ ordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 10 de maig de 2021.

A les 9:30 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en primera convocatòria,
per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió mitjançant videoconferència. Ha quedat 
acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ella en temps real i 
la disponibilitat dels medis durant la sessió.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora

Absents i/o excusats/des: Meritxell García de Llanza,

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1. Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

MOBILITAT

2. Aprovació de la liquidació del conveni per a la millora del servei de 
transport públic de viatgers de l’any 2020
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L’acord quart del “Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’empresa Autocorb S.A. per a la millora de les 
comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de 
viatgers per carretera a Corbera de Llobregat, vigent per tot l’any 2020, estableix que 
“amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes de l’any, 
l’empresa Autocorb, S.A., presentarà a més, una liquidació anual dels serveis en què 
es detallin els ingressos obtinguts i les seves despeses d’explotació, calculades d’acord 
amb les criteris establerts en el pressupost que recull l’annex 2, a fi de poder fer la 
liquidació definitiva dels servei”.

El senyor A.V.T. actuant en nom d’Autocorb SA, el 29 de gener i el 16 d’abril (ENTRA-
2021-956 i 4079) ha presentat la documentació necessària per a la liquidació de 
l’exercici 2020 de l’esmentat conveni.

S’incorpora a l’expedient l’informe de l’enginyer municipal relatiu a la liquidació de 
l’exercici 2020. D’aquest informe se’n desprèn :

1) que en el conveni per a l’any 2020 es va fixar una estimació de costos 
d’explotació de 374.968,70 € i una previsió d’ingressos de 63.497,57 €. 
L’aportació màxima fixada en el conveni  ascendeix a 311.471,03 euros.

2) que com a conseqüència de la pandèmia per la COVID19 i resultat de les 
mesures adoptades de reducció de la mobilitat s’han produït variacions en els 
costos d’explotació i en els ingressos respecte de les previsions. En concret hi 
ha hagut una reducció de viatgers en un 37 % el que suposa un percentatge 
d’un 29,60 % més baix que el 2019 i una reducció de 8,4 % en els costos a 
l’estar parats els vehicles i els ERTOS als treballadors. 

3) que el total de costos efectius de l’any 2020 és de 343.161,63  € i el d’ingressos 
obtinguts per billetatge han estat de 44.701,92 € (IVA exclòs). El dèficit del 
servei de l’any 2020 ascendeix a 298.459,71 €. Hi ha una diferència a favor 
de l’Ajuntament de 13.011,32 €.

4) que conforme a les dades facilitades per la Intervenció municipal, l’import total 
de les obligacions reconegudes i pagades a l’operador fins el dia d’avui són de 
285.515,12 € i, per tant, un cop aprovada la liquidació, l’import pendent de 
pagament serà de 12.944,59 euros.

Amb ocasió de l’aprovació del Conveni, el ple de l’Ajuntament va facultar la Junta de 
Govern Local per a l’aprovació de la liquidació.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Mobilitat proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la liquidació de l’explotació del servei de transport públic de viatgers 
relativa a l’exercici 2020, d’acord amb l’informe redactat en el compliment del pacte 
quart del Conveni vigent durant l’any 2020 entre la DPTOP, l’ATM, l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat i Autocorb S.A, i la diferència en l’aportació econòmica a favor 
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de 13.011,32  €.
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SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la despesa, a favor 
d’AUTOCORB, S.A., amb CIF A08007155, per import de 12.944,59 euros, per la 
prestació del servei de transport urbà  corresponent al mes de desembre de 2020 i 
regularització de la liquidació de l’exercici 2020 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.4411.47901 del vigent pressupost municipal.
   
3. Aprovació de la liquidació del conveni del transport públic de viatgers en 
horari nocturn  de l’any 2020

 
L’acord quart del “Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i l’empresa 
Autocorb S.A. per a la millora de les comunicacions mitjançant la intensificació dels 
serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Corbera de 
Llobregat i la Palma de Cervelló, en horari nocturn,  per a tot l’any 2020, estableix que 
“amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes de l’any, 
l’empresa Autocorb SA, presentarà a més, la memòria detallada a l’apartat anterior 
referida al període total de vigència del Conveni, una liquidació anual dels serveis en 
què es detallin els ingressos obtinguts i les seves despeses d’explotació, calculades 
d’acord amb els criteris establerts en el pressupost que recull l’annex 2, a fi de poder 
fer la liquidació definitiva del servei. En el cas que els ingressos econòmics siguin 
superiors als estimats es liquidarà a favor dels ajuntaments en proporció als 
percentatges de les seves aportacions.” 

Els costos del servei per a l’any 2020 que s’estableixen en el conveni es fixen com a 
aportació màxima i ascendeixen a  17.701,14 €. Una vegada efectuat el repartiment 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat aportava un màxim d’11.045,35 euros.

El senyor A.V.T, en nom de l’empresa Autocorb SA, el 29 de gener de 2021 (ENTRA-
2021-957) ha presentat la documentació necessària per a la liquidació de l’exercici 
2020 del servei del bus nocturn.

Com a conseqüència de les mesures per a fer front a la COVID 19, confinament, 
restriccions horàries, tancament de l’oci nocturn, el servei es va suspendre des de 
mitjans de març fins a mitjans de juliol i el novembre i desembre del 2020. Aquesta 
situació de pandèmia ha suposat una baixada molt important de viatgers i dels 
ingressos.

En data 28 d’abril de 2021 l’enginyer municipal emet informe relatiu a la liquidació de 
l’exercici 2020. D’aquest informe se’n desprèn que:

1) que els costos d’explotació del servei han ascendit a 12.426,91 € i els ingressos 
obtinguts per billetatge durant el 2020 han estat de 950,22 € IVA exclòs. El dèficit 
total del servei ascendeix a 11.476,69 €
2) el resultat d’aplicar el repartiment dels costos és el següent:
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IMPORT A ASSUMIR PER L'ADMINISTRACIÓ      12.426,91 € 

Percentatge 
repartiment 
conveni

IMPORT A ASSUMIR - AJUNTAMENT DE CORBERA DE LL.      9.210,53 € 74,11765%
IMPORT A ASSUMIR - AJUNTAMENT DE LA PALMA DE C.       3.216,38 € 25,88235%
3) una vegada deduïts els ingressos també en percentatge (704,28 €) l’import a 
assumir per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat és de 8.506,25 €. El dèficit del 
servei repercutit a l’Ajuntament de Corbera és de 8.506,25 i la  diferència en l’aportació 
econòmica respecte de les previsions ascendeix a 2.539,10 € (11.045,35 (segons conveni) – 
8.506,25 (despesa real) ).
4) Conforme a les dades facilitades per la Intervenció municipal, l’import total de les 
obligacions reconegudes i pagades a l’operador fins el dia d’avui són de 4.602,25 €. 
Per tant, un cop aprovada la liquidació, l’import pendent de pagament serà de 3.904,00 
euros.

A l’aprovació del Conveni, el ple de l’Ajuntament en sessió de 12 de maig de 2020 va 
facultar la Junta de Govern Local per a l’aprovació de la liquidació.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Mobilitat proposa a la Junta de Govern local, 
l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la liquidació de l’explotació del servei de transport públic de viatgers 
en horari nocturn relativa a l’exercici 2020, d’acord amb l’informe redactat en 
compliment del pacte quart del Conveni vigent per l’any 2020 entre la DPTOP, l’ATM, 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i Autocorb 
S.A, i  la diferència en l’aportació econòmica a favor de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat de 2.539,10 €. 

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la despesa, a favor 
d’AUTOCORB, S.A., amb CIF A08007155, per import de 3.904,00 euros, per la 
prestació del servei de transport urbà en horari nocturn corresponent al mes de 
desembre de 2020 i regularització de la liquidació de l’exercici 2020 amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 21.4411.47902 del vigent pressupost municipal.

CONTRACTACIÓ 

   
4. Incoació expedient contractació de serveis per a la recollida porta a porta 
de la fracció vegetal  i transport a la planta de tractament

De conformitat amb l’article 42.2 apartat c) del Reglament d’organització municipal de 
Corbera de Llobregat, i a proposta l’àrea de Medi ambient, es retira aquest punt d’ordre 
del dia.

En el municipi de Corbera de Llobregat hi predomina una tipologia edificatòria 
horitzontal amb una majoria d’habitatges unifamiliars que disposen de jardí privat, 
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essent susceptibles de generar un volum important de residus vegetals. És per això 
que la voluntat municipal és facilitar la recollida d’aquests residus que es generin en 
els habitatges del municipi, amb un servei continuat de recollida porta a porta de la 
fracció vegetal a la ciutadania del municipi, i posterior transport a la planta de 
tractament. Actualment aquest servei ja es troba contractat amb data de finalització 
el 15 de juliol de 2021.

Tanmateix, l’Ajuntament no disposa dels mitjans personals i materials per portar a 
terme aquest servei, motiu pel qual es fa necessari realitzar una nova licitació per a 
contractar una empresa especialitzada.

En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que 
han estat informats favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant 
incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Medi ambient proposa a la Junta de Govern 
local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis per a la recollida porta a porta 
de la fracció vegetal de tot el municipi i el posterior transport a la planta de tractament, 
mitjançant el procediment obert amb tramitació ordinària i no subjecte a regulació 
harmonitzada, i aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
condicions tècniques que regularan aquesta contractació. L’import de licitació 
s’estableix en un màxim de 161.741,36€ IVA exclòs, per a la durada total del contracte 
d’un any sense possibilitat de pròrroga, amb data d’inici prevista el 16 de juliol de 
2021.

SEGON. Convocar el procediment obert publicant l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, atorgant un termini de 15 dies naturals per a presentar les proposicions, 
a partir del següent a aquell en què hi aparegui publicat. La presentació de les 
proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre Digital disponible en el 
perfil del contractant municipal.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
177.915,50€, 10% d’IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
12.1620.22799 del pressupost municipal vigent, subordinada al càrrec que es consigni 
en el pressupost municipal de l’exercici 2022, atenent el següent desglossament:

 Exercici 2021 ................. 81.544,60€
 Exercici 2022 ................. 96.370,90€ 

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.
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5. Adjudicació del contracte de concessió de serveis per a la gestió i execució 
del casal d'estiu municipal 2021

En data 22 de març de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de licitació per a la contractació concessió de serveis per a la gestió i 
execució de casal d’estiu municipal 2021, dirigit a infants i joves de 3 a 16 anys a 
Corbera de Llobregat, i es va convocar la licitació pel procediment obert, amb 
tramitació ordinària i no subjecte a regulació harmonitzada, amb presentació d’ofertes 
mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim total de 78.130,52€, IVA inclòs, 
73.300,47€, IVA exclòs, dels quals 25.000€ són exempts d’IVA per correspondre a 
l’aportació municipal, i 48.300,47€ se’ls ha d’aplicar el 10% en concepte d’IVA, per a 
la durada inicial del contracte que coincidirà amb la temporada d’estiu i que podrà ser 
prorrogat per dues temporades més, tenint en compte que els preus màxims 
setmanals per a cada servei, i que les licitadores no podran sobrepassar, seran els 
següents:

 Casal d’Infants i Casal de Joves: 31,83 €/setmana (10% IVA exclòs)
 Menjador: 34,00 €/setmana (10% IVA exclòs)
 Acollida: 9,00 €/setmana (10% IVA exclòs)

El preu del contracte serà el que resulti d’aplicar el preu ofert quant al servei de Casal, 
i en base a la previsió màxima d’usuaris i resta d’imports que han servit per determinar 
el preu base de licitació.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació 
en data 23 de març de 2021, amb un període de quinze (15) dies naturals per a 
presentar ofertes, essent l’últim dia el 7 d’abril de 2021 a les 23.59 hores. 

Dins el període de presentació una (1) única empresa ha presentat proposició, Prat 
Actiu SLU amb CIF B67067389 i registre d’entrada 2021/3663, de 7 d’abril a les 10.25 
hores.

En data 9 d’abril de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació a l’objecte de procedir 
a l’obertura dels sobres A i B de l’única oferta presentada, resultant acceptada i 
procedint a la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor, previ a l’obertura 
del sobre C i de la valoració dels criteris avaluables automàticament i acceptada.

De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació en data 20 d’abril de 2021 amb 
el resultat que consta en l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el 
perfil del contractant, es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora Prat 
actiu SLU, amb CIF B67067389, en haver obtingut una puntuació total de 82,50 
punts, haver ofert una quota pel servei de Casal de 31€/setmana (10% d’IVA exclòs), 
ser l’única empresa presentada i acceptada, i tenir acreditada la capacitat d’obrar i 
solvència econòmica i tècnica requerides.

L’import d’adjudicació del contracte s’estableix en 72.527,00€, IVA exclòs, dels quals 
47.527,00€ se li ha d’aplicar el 10% en concepte d’IVA i 25.000€ són exempts d’IVA, 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació c794ed50e08343f5ad23f90cf0c9a7b0001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
23

/0
5/

20
21

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Núm. Exp. General: [EXP.DATGEN.NUG]
La Pau,5 (08757) Referència: [EXP.DATGEN.REF]
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

en funció de la quota de casal oferta i la previsió d’usuaris de la clàusula 3.2 del PCT. 
Els preus màxims setmanals per a cada servei seran els següents:

 Casal d’Infants i Casal de Joves: 31,00€/setmana  (10% IVA exclòs)
 Menjador: 34,00€/setmana  (10% IVA exclòs)
 Acollida: 9,00€/setmana  (10% IVA exclòs)

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021/711, de 23 d’abril, es va requerir l’empresa Prat Actiu 
SLU, amb CIF B67067389, per a què en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar 
de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la fiança definitiva del 5% 
de l’import d’adjudicació. Els condicionants requerits en el Decret d’Alcaldia núm. 
2021/711, de 23 d’abril, han estat complerts correctament en haver estat presentada 
autorització de constitució de garantia definitiva mitjançant la retenció del preu del 
contracte, en data 4 de maig de 2021 i registre d’entrada 2021/4727.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea d’Educació proposa a la Junta de Govern local,  
l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Adjudicar el contracte de concessió de serveis per a la gestió i execució de 
casal d’estiu municipal 2021, dirigit a infants i joves de 3 a 16 anys a Corbera de 
Llobregat, a l’empresa Prat Actiu SLU, amb CIF B67067389, per import màxim en cas 
d’assolir la màxima ocupació prevista de 72.527,00€, IVA exclòs, dels quals 
47.527,00€ se li ha d’aplicar el 10% en concepte d’IVA i 25.000€ són exempts d’IVA, 
en funció de la quota de casal oferta i la previsió d’usuaris de la clàusula 3.2 del PCT. 
Els preus màxims setmanals per a cada servei seran els següents:

 Casal d’Infants i Casal de Joves: 31,00€/setmana  (10% IVA exclòs)
 Menjador: 34,00€/setmana  (10% IVA exclòs)
 Acollida: 9,00€/setmana  (10% IVA exclòs)

L’adjudicació es realitzarà amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Condicions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives 
Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició. 

SEGON. La durada del contracte s’estableix des de l’adjudicació i formalització i per a 
la temporada d’estiu 2021, i es preveu pròrroga per un màxim de dues temporades 
més pels anys 2022 i 2023.

TERCER. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat 
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir de 
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de 
clàusules i el plec de condicions com a part integrant, i es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

QUART. Aprovar la disposició de la despesa a favor de l’empresa Prat Actiu SLU, amb 
CIF B67067389, per import total màxim de 25.000,00 euros, corresponents a 
l’aportació municipal, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31.324.47900 del pressupost municipal vigent.
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CINQUÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com l’informe 
de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el  perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat.

6. Incoació expedient contractació dels serveis de manteniment i suport 
integral del sistema informàtic i de comunicacions de l’Ajuntament, inclòs 
ciberseguretat

Els sistemes informàtics de sobretaula i portàtils, així com el programari de base, han 
esdevingut eines imprescindibles per al personal de l’Ajuntament, fins al punt que 
disposar d’un ordinador i programari adaptats a les necessitats i als requeriments del 
lloc de treball és quelcom bàsic i imprescindible, resultant doncs elements clau per 
assolir els nivells de servei públic demanats per la ciutadania i establerts per la 
legislació vigent.

En aquest àmbit és igualment clau el servei de suport tècnic adreçat al personal usuari 
d’aquests sistemes, encarregat d’atendre les incidències, peticions i consultes, així 
com els serveis de manteniment i operació necessaris per assegurar el seu correcte 
funcionament, la disponibilitat i la seguretat. En aquest sentit és fa del tot necessari 
disposar d’un servei integral contractat a proveïdors externs per cobrir aquestes 
necessitats, impulsant una millora continua tant en el servei d’Atenció a l’Usuari amb 
resultats satisfactoris, com en l’àmbit de la ciberseguretat i del manteniment de part 
del maquinari.

En conseqüència, s’adjunta a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de condicions tècniques que han de regular aquest contracte, i que 
han estat informats favorablement per la Secretaria General de l’Ajuntament, quedant 
incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals, 
proposa a la Junta de Govern local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords 
següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de manteniment i suport 
integral de tot el sistema informàtic i de comunicacions de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, incloent el servei d’operacions de ciberseguretat, mitjançant el procediment 
obert amb tramitació ordinària subjecte a regulació harmonitzada, i aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques que regularan 
aquesta contractació. L’import de licitació s’estableix en un màxim de 280.000,00€, 
IVA exclòs, per a la durada de quatre anys del contracte amb data d’inici previst per a 
l’1 d’agost de 2021.

SEGON. Convocar el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, publicant 
l’anunci de licitació en el DOUE i en el perfil del contractant, atorgant un termini de 30 
dies naturals per a presentar ofertes, a partir de la data d’enviament de l’anunci al 
DOUE, data que s’indicarà en els anuncis enviats a publicar al perfil del contractant, 
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sempre i quan dins aquest termini de 30 dies naturals, es publiqui l’altre anunci amb 
una antelació mínima de 15 dies naturals a l’acabament del termini. La presentació de 
les proposicions es realitzarà digitalment mitjançant l’eina Sobre Digital disponible en 
el perfil del contractant municipal.

TERCER. Autoritzar la despesa, de caràcter plurianual, per import màxim de 
338.800,00€, 21% d’IVA inclòs, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.920.22707 del pressupost municipal vigent, subordinada al crèdit 
que es consigni en els pressupostos dels anys 2022, 2023, 2024 i 2025, i resta 
condicionada a l’existència de crèdit suficient, amb el següent desglossament que 
inclou l’IVA:

 Exercici 2021.................35.291,67€
 Exercici 2022.................84.700,00€
 Exercici 2023.................84.700,00€
 Exercici 2024.................84.700,00€
 Exercici 2025.................49.408,33€

QUART. Facultar l’Alcaldessa per a aprovar els actes de tràmit que esdevinguin 
d’aquesta licitació.

MEDI AMBIENT

7. Acceptació Resolució concessió ajuda en el marc del Programa operatiu 
FEDER de creixement sostenible 2014-2020

En data 19 d’abril de 2021 s’ha rebut la Resolució del Director general de l’Institut per  
a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) per la que s’estima favorablement la 
sol·licitud d’ajuda a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat formulada en el context del 
RD 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions o 
projectes singulars d’entitats locals que afavoreixen el pas a una economia baixa en 
carboni en el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, 
modificat pel RD 1516/2018, de 28 de desembre, el RD 316/2019, de 26 d’abril i el 
RD 1185/2020, de 29 de desembre, concedint una ajuda per import màxim de 
120.877,76 € per dur a terme el projecte amb les actuacions que es descriuen, en els 
termes i condicions següents:

Municipi Mesura Instal·lació

Inversió 
total 

admesa 
(€)

Cost 
elegible 
admès 

€)

Ingressos 
nets

Taxa 
cofinança

ment 

Cost 
subvencionable 

admès

Ajuda a 
atorgar 

(€) 
(Cofinanç

ament 
FEDER)

Corbera 
de 

Llobregat
Mesura 

11

Caldera i 
xarxa de 

calor amb 
biomassa 241.755,53 241.755,53 0 50% 241.755,53 120.877,76
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Títol del projecte: Projecte de caldera i xarxa de calor amb biomassa a la zona 
esportiva municipal i en el CEIP Jaume Balmes.
Descripció: Substitució per calderes de biomassa de les calderes o equips existents i 
circuit de xarxa de calor, per a la producció d’energia tèrmica per calefacció i ACS, en 
els edificis poliesportiu, piscina i vestuaris i CEIP Jaume Balmes.

Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Medi ambient proposa a la Junta de Govern 
local, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Acceptar la Resolució del Director general de l’IDAE de concessió a 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat d’una ajuda per import màxim de 120.877,76 
€, de conformitat amb la notificació rebuda el dia 19 d’abril de 2021,  acceptant, així 
mateix, les condicions imposades en la Resolució.

SEGON. Facultar l’alcaldessa de l’ajuntament per a l’execució d’aquells actes 
necessaris per a l’acompliment de les condicions imposades a la Resolució.

ALCALDIA

8. Adhesió convenis de col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria 
d'informació tributària

En el Butlletí Oficial de l’Estat de 3 d’abril de 2021 s’han publicat els Convenis subscrits 
el 18 de març de 2021 entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies amb una durada de quatre anys i en matèria de :

 Subministrament d’informació de  caràcter tributari a les entitats locals.
 Intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb 

les entitats locals.

L’any 2014 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat es va adherir als convenis signats 
entre l’AEAT i la FEMP, que han quedat extingits per aplicació de la disposició addicional 
vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.

A l’objecte de continuar accedint als serveis de VIA OBERTA que ofereix el Consorci 
AOC és necessària l’adhesió al servei d’intercanvi de dades amb l’Agència Estatal 
Tributària, que són útils en àmbits de competències atribuïdes a l’administració local 
com ara la contractació pública, en ajuts, subvencions i beques i gestió i recaptació 
d’ingressos.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels 
acords següents:

PRIMER. Aprovar l’adhesió al Conveni entre l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de 
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subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals i al Conveni 
entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis 
i Províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió 
recaptatòria amb les entitats locals i acceptar la totalitat de les clàusules que siguin 
d’aplicació a l’ens local.
 
SEGON. De conformitat amb la clàusula setena dels Convenis, nomenar interlocutora 
única de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat pel desenvolupament de les funcions 
previstes en els mateixos, a la secretària accidental de l’ajuntament senyora Marta 
Puig Puig.

TERCER. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a adoptar els acords necessaris per 
a la materialització i formalització de l’esmentada adhesió.
   

9. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 12:40 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital.

La secretària acctal., Marta Puig Puig
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