
La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 23 DE MAIG DE 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:30 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.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la secretària 
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa

- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa

- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa

- Carme Benito Gómez, regidora

- Jordi Anducas i Planas, regidor

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res següents: 
Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García, J.A. Andrés Palacios i Manel Ripoll i Puertas.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents:

1.Aprovació acta sessió anterior.

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

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR

2. Pròrroga del contracte de servei pel manteniment de les aplicacions 
informàtiques ZKSoftware i Atalaya2

En data 29 de maig de 2015 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de servei 
de manteniment de les aplicacions informàtiques “ZKTime Enterprise” i “Atalaya 2” a 
l’empresa Professional Software Development SL amb CIF B-81954307, per import de 
365,00 €/any, 21% d’IVA exclòs, amb una durada inicial d’un any, prorrogable per un any 
més, amb data d’inici d’efectes d’1 de juny de 2015, essent formalitzat en la mateixa data.  
En conseqüència, el contracte finalitzarà el proper 31 de maig de 2016.

En la clàusula 6a del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula aquest 
contracte s’estableix que podrà prorrogar-se si és voluntat de l’Ajuntament, per un (1) any 
més, essent obligatori per a l’empresa adjudicatària.

La voluntat d’aquest Consistori és continuar la relació contractual amb l’empresa 
adjudicatària del contracte per un (1) any més, tal i com s’estableix en l’informe emès en 
data 11 de maig de 2016 per la tècnica del servei de recursos humans, esgotant la totalitat 
de possibilitat de pròrroga. 



La Secretaria General de l’Ajuntament ha emès informe favorable en data 13 de maig de 
2016, que queda incorporat a l’expedient.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Règim Interior, la Junta de Govern 
Local acorda el següent: 

PRIMER. Prorrogar per un (1) any més el contracte de manteniment de les aplicacions 
informàtiques “ZKTime Enterprise” i “Atalaya 2”, amb l’empresa Professional Software 
Development SL amb CIF B-81954307, per import màxim de 365,00 €/any, 21% d’IVA 
exclòs, des de l’1 de de juny de 2016 i fins el 31 de maig de 2017.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa, de caràcter plurianual, per import total de 441,65 
€, que inclou l’IVA, amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 02.920.21300 
del vigent pressupost municipal. 

TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i 
efectes.

ALCALDIA

3. Establiment de terminis i de la quantia de les multes coercitives aplicables a 
expedients derivats de la utilització anòmala d'habitatges.

La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge (en endavant, LDH), defineix el 
marc d'actuació de l'administració en la protecció d'aquest dret i contempla les accions que 
han de dur a terme els ajuntaments en ús de les seves competències.

Entre aquestes accions es troba la continguda en l'article 41 i concordants de la LDH, que 
estableix l'obligació de l'Administració d'obrir l'expedient administratiu pertinent quan 
detecti que es produeix una situació anòmala d'un habitatge, entenent per aquesta, entre 
d'altres, la desocupació permanent que defineix l'article 3.d) LDH, relativa a l’habitatge 
que es troba desocupat permanentment, sense causa justificada per un termini de més de 
dos anys. L'expedient ha de contenir els actes d'instrucció necessaris per a determinar, 
conèixer i comprovar els fets sobre els quals s'ha de dictar la resolució, que ordenarà 
l’execució de l’actuació que pertoqui per acabar amb aquesta situació, atorgant un termini 
a l’efecte.

Davant un possible incompliment d’aquestes resolucions, l’article 113 LDH preveu com a 
mitjà d'execució forçosa el de la multa coercitiva, reconeixent a l’administració la facultat 
d’imposar de forma reiterada i consecutiva fins a un màxim de tres, sense perjudici de la 
incoació del corresponent procediment sancionador.  

L'article 113.2 de la LDH Llei quantifica la multa coercitiva no sancionadora en un import 
màxim corresponent al 20% de l’import establert per a les sancions a imposar per la 
comissió d’infraccions molt consistents en el manteniment de la desocupació d'un 
habitatge, incomplint allò disposat en la pròpia norma. L’import obtingut restarà inicialment 
afectat al pagament de les despeses que generi la posible execució subsidiària de l’ordre 
incomplerta, sense perjudici de la repercussió del cost total de les actuacions que finalment 
s’hagin de dur a terme. 
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Aquest precepte s’ha de posar en relació amb l’article 123 LDH, que tipifica com a infracció 
molt greu el manteniment de la desocupació d’un habitatge, després que l’Administració 
hagi adoptat les mesures establertes per l’article 42, i amb l’article 118.1 LDH, que 
determina per a aquestes infraccions la imposició de sancions de fins a 900.000 €. 

A l’empara dels articles anteriors i amb caràcter general, la quantia que es podria imposar 
en concepte de multes coercitives per l’incompliment de les resolucions dictades en 
aquestes expedients podria arribar fins a 180.000 € (20% import sanció).

No obstant això, en aplicació del que determina l’article 131 LDH l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat, en tant que municipi de més de 5.000 habitants i menys de 100.000 
habitants, tindria competència per sancionar fins a l’import de 250.000 €, per la qual cosa 
s’ha d’entendre que l’import màxim a imposar en concepte de multes coercitives s’estableix 
en 50.000 €.

L'article 113 LDH no estableix la quantitat mínima de la multa coercitiva no sancionadora 
i el precepte no ha estat objecte de desenvolupament reglamentari. D’altra banda, la Llei 
tampoc estableix el termini que s’ha de donar a la persona física o jurídica responsable per 
tal que pugui donar compliment al requeriment de l’administració.

Quant a la quantia de les multes a imposar, i per tal de guardar certa coherència amb les 
accions que estan duent a terme altres ajuntaments, es prendrà com a base l’import 
aprovat per altres municipis pioners en la tramitació d’aquests expedients. 

Quant al termini, s’establirà aquell que a judici d’aquest Ajuntament ha de resultar suficient 
per acomplir l’ordre municipal imposada. 

La proposta es troba dins els límits establerts per la LDH atès que aplica, sobre la quantia 
establerta per a municipis amb població entre 5.000 i 100.000 habitants, un percentatge 
mínim que se situa entre el 2% i el 2,8% (respecte al màxim del 20% establert per l'art. 
113.2 LDH). 

Així mateix l’import de cap de les tres multes proposades superarien el valor dinerari de 
l'obligació incomplerta (mantenir l'habitatge desocupat per més de dos anys de forma 
permanent i injustificada). En aquest sentit es prenen com a dades de referència les rendes 
establertes per als habitatges de protecció oficial de propietat municipal i que se situen en 
350 € mes per als habitatges de dos habitacions (8.400 € per dos anys) i en 410 € al mes 
per als de tres (9.840 € per dos anys).

La proposta guarda també el principi de proporcionalitat amb la gravetat de la possible 
infracció, tant és així que cap de les tres multes coercitives, ni tampoc la suma de totes 
elles, supera l'import de 18.000 EUR que es correspondria amb la multa coercitiva del 
màxim del 20% dels 90.000 EUR amb què es poden arribar a sancionar les infraccions que 
es troben en una escala de gravetat menor, tipificades com a greus (art. 118.2 LDH).

L'augment progressiu dels imports pel successiu incompliment de l'obligació es justifica en 
el fet de penalitzar la reincidència o la reiteració. La periodicitat de la imposició vindrà 
donada pels terminis que s’estableixin per al compliment de l'obligació.



Per tal de dotar de la seguretat jurídica necessària els procediments que es tramitin com 
a conseqüència de l’existència d’utilització anòmala dels habitatges, a proposta de 
l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, en tant que òrgan competent i en aplicació de l’apartat 
Tercer.v) del Decret 1092/2015, de 15 de juny, publicat al BOPB de 3 de juliol de 2015) 
acorda el següent: 

PRIMER. De conformitat amb l’article 113 LDH, establir l’import de les multes coercitives 
a imposar per incompliment de les resolucions dictades en els expedients tramitats com a 
conseqüència de la utilització anòmala dels habitatges, segons el detall següent:

A) Al primer incompliment de l'ordre municipal: una multa coercitiva de 5.000 €, que 
en el cas de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat correspon a un 2% de l’import 
màxim que per raó de la competència podria imposar per la comissió d’infraccions 
molt greus derivades d’aquestes situacions.

B) Al segon incompliment de l'ordre municipal: una multa coercitiva de 6.000 €, que 
en el cas de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat correspon a un 2,4% de l’import 
màxim que per raó de la competència podria imposar per la comissió d’infraccions 
molt greus derivades d’aquestes situacions.

C) Al tercer incompliment de l'ordre municipal: una multa coercitiva de 7.000 €, que 
en el cas de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat correspon a un 2,8% de l’import 
màxim que per raó de la competència podria imposar per la comissió d’infraccions 
molt greus derivades d’aquestes situacions.

SEGON. Establir en tres mesos el termini a atorgar en cada un dels requeriments que es 
dictin a les persones responsables perquè procedeixin a l’efectiva ocupació de l’immoble 
de forma directa o, en el seu cas, a la cessió a l’Ajuntament per a la seva gestió.

TERCER. Ordenar la publicació d’aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en aplicació de l’article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL i GENT GRAN

4. Aprovació conveni SIAMC 2016.

En data 18 d’abril de 2016 l’Associació pel servei d’informació i atenció a malalties 
cròniques de Corbera de Llobregat (SIAMC) ha presentat una sol·licitud de subvenció per 
finançar les activitats que desenvolupa. Aporta, també, una memòria de l’entitat, 
pressupost, declaracions responsables i acreditacions d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries.

D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, reconeix i valora el treball que realitza 
aquesta entitat en el nostre municipi, per la qual cosa considera convenient per a l’interès 
públic contribuir a la seva prestació mitjançant l’atorgament d’una subvenció directa que 
permeti a l’Associació disposar tant de les instal·lacions com dels mitjans necessaris per a 
la realització de les activitats d’acció social, que té com a finalitats la unió solidària de les 
persones afectades i els familiars de totes aquelles persones jurídiques i físiques 
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interessades en les malalties cròniques (Parkinson, l’Alzehimer, la Fribromialgia, Diabetes, 
altres).

A tal efecte, està prevista una consignació nominativa en el Pressupost general 2016 per 
a l’atorgament d’una subvenció directa a favor d’aquesta entitat.

D’acord amb la clàusula 10a de l’Ordenança general de subvencions, que estableix que la 
concessió directa normalment es formalitzarà en un conveni, s’ha redactat el corresponent 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i SIAMC per tal de fomentar la realització de 
les activitats d’acció social i en regula les condicions.

Quant a la competència per a la seva aprovació ho és la Junta de Govern Local per delegació 
efectuada per l’Alcaldia en Decret 1092/2015, de 15 de juny.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de Benestar Social i Gent Gran, la Junta de 
Govern Local acorda el següent: 

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a SIAMC (NIF 
G65921686), per import de 3500€ destinada a finançar la realització d’activitats d’acció 
social al municipi, durant l’any 2016.

SEGON. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament 
de Corbera de Llobregat i SIAMC, per fomentar la realització d’activitats d’acció social, 
segons el text que queda incorporat a l’expedient.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa a l’entitat SIAMC, amb NIF G65921686, per 
import de 3500€ amb càrrec a l’aplicació 30.231.48903  del vigent pressupost municipal.

QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni.

CINQUÈ. Notificar l’acord adoptat a l’entitat.

5. 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 11:10 hores, i 
s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

Vist i Plau
La secretària L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez Montserrat Febrero i Piera
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