
 

GRUP DE SERVEIS ESPECIALITZATS A LA COMUNITAT 
 
Reunió Grup Serveis Especialitzats a la Comunitat 
 
Dia: 18 de gener de 2021 
Hora 11.30 hores 
Lloc: videoconferència  
 
Assistents:      
 
Lorena Ibáñez, EULEN 

María Jesús Romeo, EULEN 

Jordi Martínez, Limptres 

Lourdes Moncunill, Optima 

Natividad Pintado, SERSA 

Anna Calvo, NDAVANT 

Francesc Xavier Grau, FCC 

Josep Tres, ASCEN 

 

                                                          
Per part de l’ACEDE  
 
Joan Vilar  
Paco Camarasa 
 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

1. Explicació per part del Sr. Josep Tres com a President del Grup de contractació 
publica de Pimec, dels objectius del mateix i la futura col·laboració amb les 
empreses del Grup. 

 
2. Clúster de Residus de la Generalitat. 

 

• El proper 22 de gener es farà  un webinar per part de ACCIO. Quines empreses 
assistiran? 

 
3. Projecte de inserció de treballadors de col·lectius vulnerables 

  

• Comentaris per part de Maria Isabel Barrientos i Joan Vilar  de la reunió 
celebrada amb els representants de la Generalitat.(possibilitat de realitzar una 
experiència pilot de sector i una borsa especialitzada de treballadors desocupats 
del sector) 



 

 

• Perfil i numero de treballadors que necessitaran les empreses del 
Grup per contractar aquest any 2021 per  enviar al SOC 

 
4. Conveni sectorial de Auxiliars de serveis a nivell estatal.  

 

• Situació  actual del mateix 
 

5. Projecte de Grupo per el 2021 
 

• Propostes per part de les empreses 

• Propostes per part d’ACEDE: Jornades i agenda 2030 
 

6. Reunions previstes des de l’ACEDE per els propers mesos:  
 

• Departament de Treball, Sr. Vinaixa 

• Reunió amb el Responsable de OIRESCON, 

• Reunió amb Concha Pascual, Directora General Inspeccion de Trabajo de 
Barcelona 

         
7. PROBLEMÁTICAS CON LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

  
▪ Problemas con los fijos discontinuos. 
▪ Mails que desaparecen y que constan como borrados.    
▪ Bloqueo total en las reclamaciones que no se solucionan y se van 

acumulando. 
▪ Cambios de catalogación de las IT (COVID y NORMALES) 

dependiendo de si hay visita médica. 
▪ Se pierden subvenciones de SS por discapacitados a los cuales se 

les ha caducado el certificado y no hay forma de renovarlo por 
falta de funcionarios que no atienden ni al teléfono ni por mails. 

 
 

 

 

 


