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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 27 de novembre de 2017 
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 20 de novembre de 2017.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:25 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, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la 
secretària general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

 Alfredo Prado Garcia, primer tinent d’alcaldessa
 Jose Antonio Andrés Palacios, segon tinent d’alcaldessa
 Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
 Carme Benito Gómez, regidor
 Manel Ripoll i Puertas, regidor

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.

RÈGIM INTERIOR

2. Canvi de denominació social de l'empresa adjudicatària del contracte de 
subministrament d'ordinadors

En data 20 de juny de 2014 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
subministrament d’un mínim de 90 ordinadors en la modalitat d’arrendament sense 
opció de compra en 48 mensualitats, a l’empresa Abast Systems SA amb CIF A- 
59104612, pel preu cert i global de //49.279,68.-// €, 21% d’IVA exclòs, essent 
formalitzat en data 1 de juliol de 2014. La data d’inici comptable del contracte es va 
fixar en l’1 d’agost de 2014 en previsió que l’entrega dels ordinadors i la declaració de 
conformitat dels mateixos es realitzés dins el mes de juliol de 2014, essent 
posteriorment modificada en acord de la Junta de Govern Local de 24 d’octubre de 
2014, ajustant la data d’inici a 1 de setembre de 2014.

En data 27 de desembre de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar l’acord de 
transformació de societat anònima en societat limitada, resultant l’empresa 
adjudicatària d’aquest contracte Abast Systems, SL amb CIF B-59104612, subrogant-
se en les obligacions i deures relatius a l’esmentat contracte, amb efectes 15 de 
novembre de 2016 i fins a la finalització del mateix.
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En data 12 de setembre de 2017 l’Ajuntament ha tingut coneixement del canvi de 
denominació de l’empresa adjudicatària d’Abast Systems, SL a Abast Systems & 
Solutions, SL, mitjançant correu electrònic enviat a l’adreça genèrica de la Corporació, 
i que se’ls va respondre sol·licitant que enviessin la documentació acreditativa del 
canvi per tal de fer-ne la tramitació corresponent.

En data 13 de novembre de 2017, l’empresa adjudicatària ha aportat l’escriptura 
pública de canvi de denominació social, atorgada davant de la notària Sra. Elisabeth 
García Cueto, amb número del seu protocol 984 i data 27 de de juliol de 2017, essent 
inscrita en data 22 d’agost de 2017 en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40.203, 
Foli 154, Full 73607, Inscripció 50, considerant-se acreditada l’esmentat canvi de 
denominació social, per la qual cosa s’ha de considerar subrogada en les mateixes 
condicions contractuals, procedint la subsegüent presa de raó per l’òrgan de 
contractació competent.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local que, com a 
òrgan de contractació, adopti els següents

ACORDS

ÚNIC. Donar-se per assabentada del canvi de denominació social de l’empresa 
adjudicatària del contracte de subministrament d’un mínim de 90 ordinadors en la 
modalitat d’arrendament sense opció de compra en 48 mensualitats, resultant 
l’empresa Abast Systems & Solutions, SL amb CIF B-59104612, subrogant-se aquesta 
última en les obligacions i deures relatius a l’esmentat contracte, amb efectes de 
l’aprovació de la present resolució i fins a la finalització del mateix.

CULTURA

3. Adhesió Correllengua 2017   

Atès que la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), celebra la 21a. 
edició del Correllengua.

Atès que aquesta edició del Correllengua 2017 es dedica a la figura de Lola Anglada, 
exemple de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i feministes.

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots 
els municipis i comarques de parla catalana. 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi.

Per tot l’anterior, la regidora de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2017 com a instrument de la societat a favor 
de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 
catalana i a favor de la seva unitat. 

SEGON.- Donar suport a entitats i grups del municipi que han volgut afegir-se al 
Correllengua d’enguany participant en els actes organitzats des de l’Àrea de Cultura.

TERCER.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua Catalana (CAL).

QUART.- Donar compte dels presents acords al Ple, en una propera sessió que se 
celebri.

ASSUMPTES URGENTS

Fora de l'ordre del dia, abans de debatre altres assumptes que no requereixen l’adopció 
de cap acord i prèvia declaració de la urgència per unanimitat i, en tot cas, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, se sotmeten a examen i votació els punts següents 
que resulten aprovat amb el mateix quòrum.

BENESTA SOCIAL

Urgència I. Compromís d’incorporació d’administratiu/va destinat a Serveis 
Socials a través del Contracte Programa 2018 del Consell Comarcal.

Des de l’Àrea de Benestar Social hem fet varies demandes per a la incorporació 
d’administratius/ves als equips bàsics d’atenció social per a poder potenciar el treball 
social i desenvolupar la vessant comunitària i preventiva que realitzen les 
professionals, que fins ara es troben en situació de desbordament per la quantitat de 
tasques administratives que han hagut d’assumir fruit de la crisis.

El Consell Comarcal té la voluntat de potenciar el treball social a través de l’ampliació 
de la composició dels Equips Bàsics d’Atenció Social amb personal específic per a la 
gestió administrativa que es desprengui de la intervenció social en matèria de pobresa 
energètica, dependència...

La incorporació es farà a través del Contracte Programa 2018 i es regularà mitjançant 
el conveni en matèria de serveis socials entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

La ràtio d’administratius a incorporar serà d‘1 administratiu per cada 15.000 habitants, 
i fan una primera proposta de distribució al municipi de Corbera de Llobregat, que 
podrà ser ajustada segons les necessitats i possibilitat del municipi, i que en principi 
es preveu amb la periodicitat següent: 

AJUNTAMENT Dies a la setmana
Corbera de Llobregat 4
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No obstant l’anterior, l’Ajuntament de Corbera considera que atès el nombre d’usuaris 
a atendre i la gestió dels expedients que això implica l’administratiu/va hauria de tenir 
una dedicació de 5 dies a la setmana.

La figura d’administratiu/va haurà de ser de nova contractació i no podrà substituir el 
suport administratiu que ja es prestava amb anterioritat al 2017.

Haurà de fer les tasques de caire administratiu que havien hagut d’assumir els 
treballadors socials i els educadors socials. En concret, desenvoluparà les funcions 
següents:

- Cerca d’informació, gestió i atenció a les persones en relació amb informes, 
memòries o altres documents que els TS i els ES hagin d’efectuar per a l’accés 
als serveis i les prestacions de serveis socials o altres xarxes de benestar social: 
ensenyament, salut, habitatge, pobresa energètica, ocupacional…

- Contribuir a la millora de processos i sistemes d’informació en relació amb els 
tràmits esmentats en el punt anterior.

- Contactar amb les altres àrees del mateix ens local, altres ens o altres 
organitzacions per a la gestió eficient i eficaç dels tràmits propis dels 
treballadors socials i educadors socials de l’EBAS.

- Altres que li pugui encarregar el responsable de l’EBAS sempre referides al 
suport administratiu a l’EBAS.

La contractació i formació als administratius/ves es farà des del Consell Comarcal.

El cost de l’administratiu/va és de 32.571,29€/l’any segons el detall següent: 

Sou base 885,42€

Complement 829,13€ s.s. 
31,55%

Locomoció Gestió 
2,5%

1714,55€ x 14 
pagues

24.003,70€ 7.573,17€ 200€ 794,42€ 32.571,29€

El cost de gestió inclou les despeses derivades de la selecció, contractació, formació i 
coordinació del personal administratiu.

Els mòduls de finançament, establerts per part del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, de l’administratiu/va addicional de l’EBAS és de 26.829,59 €, i 
finança el  66% d’aquest import, és a dir, 17.707,53 €. 

El finançament que hauran d’assumir l’ajuntament serà, en funció dels dies que en 
resultin definitivament, el següent:

1 dia a la setmana 2.972,75€
2 dies a la setmana 5.945,50€
3 dies a la setmana 8.918,26€
4 dies a la setmana 11.891,01€
5 dies a la setmana 14.863,76€
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Per tot l’exposat aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 
53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 

ACORDS

PRIMER. Aprovar el compromís d’incorporar 1 administratiu/va a través del Contracte 
Programa 2018 el qual es regularà mitjançant el conveni en matèria de serveis socials 
entre l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat  i 
sol·licitar que la seva dedicació sigui per a 5 dies a la setmana.

SEGON. Adoptar el compromís d’incloure al pressupost de l’exercici 2018 els crèdits 
corresponents per atendre aquesta despesa.

TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal als efectes corresponents.

4. 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 11:30 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital. 

La secretària, Maria Abarca Martínez
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