
 

GRUP DE SERVEIS ESPECIALITZATS A LA COMUNITAT  
 
Reunió  
 
Dia: 7 d’abril de 2021 
Hora 11.30 hores 
Lloc: videoconferència  
 
Assistents:      
 
Jordi Martínez, Limptres 

Anna Calvo, NDAVANT 

Lorena Ibáñez, EULEN 

Óscar Garcia Zato, EULEN 

Óscar Garcia, IRRS 

 

                                                          
Per part de l’ACEDE  
 
Joan Vilar  
Paco Camarasa 
Miren Vilarrasa 
 
 

 
ACTA 

 
 
 

1. Benvinguda al grup de la empresa INTERSERVER i del seu representant a Catalunya, Sr. 
Oscar García. 

Presentació per part dels membres del grup 

2. A) Clúster de Residus de la Generalitat I El futuro de los residuos en un mundo circular". 

http://www.forumambiental.org/files/ElFuturoResiduos.pdf 
 

        Resum de la reunió del dia 24 de  de març  en la que van assistir FCC  i SERSA. 
 

Impuls del sector, començar a treballar amb Fomento. Es traslladarà un esborrany, per la 
seva revisió.  
Des de l’ACEDE es recolzaran tots aquells projectes que surtin del grup en relació al Next 
Generation. 

 
B) Proposta per la creació del grup d’eficiència energètica i residus que agrupi tots els 
temes relacionats amb aquestes línies de negoci. 
 
Creació d’un subgrup, per tractar l’eficiència energètica i residus 

 

http://www.forumambiental.org/files/ElFuturoResiduos.pdf


 

3. Projecte d'inserció de treballadors de col·lectius vulnerables  
 
Per no retardar el projecte , ja que estem a l'espera de què la directora del 
SOC accepti la proposta que li vam fer per part del Grup SEC, una vegada estigui anomenat 
el nou Govern, tornem a restablir el contacte amb Barcelona Activa. 

 
En aquesta proposta demanem: 
 
Subvenció en la contractació 
Personal treballador format 
Gent migrada, amb els papers en regla 
Visibilitat cap a totes les empreses que contacten (bona campanya de comunicació) 

 
Creació d’una borsa de treball pròpia, amb persones vulnerables.  
 

 

4. Proposta de Jornada de Serveis Especialitzats seguint la línia de la Jornada Generant Valor 

a la Societat, de cara al mes de juny d’aquest any. 

 

Aquesta estarà dividida en 3 blocs: Contractació Pública, Igualtat e Innovació. (s’adjunta 

esborrany). 

Enfocada a l’agenda 2030, i en el next generation. El govern espanyol va fer un document 

que va presentar a Europa, el propi president Pedro Sánchez l’esta representant. 

Proposta per part d’EULEN de temes a tractar, com l’economia circular, residus 0. 
 

        Grup intern, saber quines persones seran les que treballin en aquesta nova jornada. 
 
Es demana als membres del grup que ens diguin en els propers dies qui hi serà en aquest 
grup de preparació de la Jornada. 
 

 
5. Temes urgents del sector a tractar:  

 

• Resposta del coreu enviat amb les nostres propostes a OIRESCON després de la 
reunió efectuada amb la Presidenta Sra. Maria Luisa Araújo: 

 

Con relación a vuestras propuestas, por supuesto que las tendremos en cuenta; ahora bien, 

estamos en espera que por parte del Comité de cooperación se vayan planteando reuniones 

para comenzar a encaminar la denominada “Estrategia Nacional de Contratación”, de hecho, ya 

tenemos convocatorias para dos Secciones del Comité en el mes de abril y es la única forma de 

encaminar las sugerencias que nos van llegando, así como aportaciones de la propia Oficina. 

Como somos un órgano colegiado, todo lo que podamos mover para las mejoras de la 

regulación, obviamente las tenemos que consensuar entre nosotros y, a su vez, en la Sección 

correspondiente, tratar de convencer a los miembros, entre ellos, representantes de las CC.AA. 

Como todavía no hemos llegado al punto anterior de consenso interno, en mi opinión personal 

entiendo lo siguiente: 



 

- Salario Mínimo Interprofesional y modificación de contratos. Aquí 
tenemos un problema dado que la Abogacía del Estado y la Junta 
Consultiva del Estado no están por la labor y entienden que forma parte 
del riesgo empresarial. No obstante, es posible que por vía jurisdiccional tengan que 
cambiar de opinión por aquello de la doctrina del riesgo imprevisible. En los años 70 con 
las sucesivas crisis del petróleo y las elevaciones de precios vinculados a construcción 
de carreteras, lo que ocurrió es que la Administración entendía que se trataba de riesgo 
asumido por las Empresas, pero al final el T. Supremo puso orden en esto obligando a 
revisar precios. Con la elevación del SMI por el Gobierno, puede pasar lo mismo (y ya 
veremos). 

 

 

- Desindexación. Aquí también tenemos un problema con la parte “económica” del 
Gobierno; sospechamos que es posible que no exista interés en modificar la Ley. Otra 
cosa es que, como indicáis en casos de prórrogas forzosas se generen situaciones 
totalmente injustas, y habrá que ver si al menos por ese lado, se puede establecer en la 
normativa algo que podría ser una revisión previa acreditación fehaciente de gastos en 
personal, siempre que se supere determinado porcentaje. 
 

- En cuanto a lo planteado sobre “Sucesión de Empresa” la ley regula con cierto detalle y 
cautelas, pero lo que está fallando es el control de estos asuntos por parte de la 
Administración, con lo cual, con independencia de incluir más obligaciones en la Ley, es 
posible que esto se fuera solucionando con un desarrollo reglamentario adecuado. 
 

- En el resto de temas, en general, vuestras ideas o sugerencias son similares a lo que 
tenemos en mente. 

 

En consecuencia, en positivo en general vuestras aportaciones y, por tanto, para ir retomando 

cuando toque, nuestra postura de cara a la Estrategia, que es realmente donde se tendrán que 

plantear cuestiones de futuro. 

 
Com a proposta nova un dels temes a treballar com a grup per presentar es la  reforma 
de la llei de contractació pública. (quins membres del grup formaran part?) 
 

Per part del grup formaran part: Anna Calvo 
 
S’ha demanat reunió amb la diputada del PSOE, Sra. Patricia Blanquer, per començar a treballar 
aquest tema. 
 

 

• Tema pendent d’actuació amb l’administració central presentat per Oscar 
Alamillo del Grupo NET-DERICHEBOURG a l’ultima reunió del mes de març : la 
problemàtica que genera les baixes laborals per COVID.  
 

Baixes Laborals. Incidència d’Absentisme per la COVID s’ha incrementat del 12% i 14% i en un 

20% -25% en el sector sanitari. L’estat i la Generalitat ofereixen unes condicions que no son 

suficients. 

 



 

Pensem  adaptar un document semblant amb propostes i fer-ho arribar a 

l’Administració corresponent. (Central i Generalitat). 

 

Per exemple una proposta serià fer com les cobertures de maternitat que no tenen costos 

socials, plantejar una opció semblant. 

Es proposa al grup de fer una acció de cara al govern. El grup proposa treballar algun tipus 

d’ajuda per les cobertures d’absentisme a causa de la covid. 

Fer-ho com a Reclamació patrimonial, desequilibri econòmic pel sobre cost d’EPIS? 

Es prepararà un document conjunt per presentar-ho a la generalitat, a part de les EPIS, i els 

pressupostos de contractació, sobre l’absentisme. Les pèrdues porten un increment molt elevat, 

qui es fa càrrec d’aquestes pèrdues? Hi ha uns costos inclosos que son unes pèrdues de les 

empreses que hauria d’abonar la Generalitat i el Govern Espanyol. Tenint com exemple països 

com Portugal es podria fer alguna acció semblant. 

S’aprova fer un document conjunt i fer-ho arribar a la comision de seguimiento. 

Al document es demanarà solucions pel sobre cost: 

• Incrementació d’absentisme por covid, persona afectada i persones pròximes. 

• EPIS 

 

• Nou Acord marc de la Generalitat de Catalunya.  
 

Crear dins dels Serveis Especialitzats un grup de treball, per fer aquestes propostes, i fer-les 
arribar a PIMEC (Jaume Pallerols, Josep Tres), ASPEL,  etc. 
Quines persones del Grup i formaran part? 

 
Per part dels membres del grup, participarà: Óscar Garcia Zato, Lorena Ibáñez. 

 
Es important fer propostes conjuntes per properes negociacions amb PIMEC, ASPEL per anar de 
la mà, per així evitar que s’ho emportin les quatre empreses de sempre. 
 

 
 

• Acord marc de serveis auxiliars de l'Ajuntament de Barcelona i resposta de 
l'ACEDE i ADEDSA. 
 

Resum de les reunions efectuades  amb els sindicats i ADEDSA per una banda i l’altre entre 
ADEDSA i  l’Ajuntament de Barcelona. 
 
L’ajuntament de Barcelona va fer un esborrany d’acord marc, volia que no fos un esborrany. Des 
de l’ACEDE es va actuar ràpidament perquè s’evités. 
S’han fet quatre reunions, amb sindicats i patronals, en aquestes reunions es va veure que 
aquest acord marc barrejava seguretat, amb serveis auxiliars, vigilància de pàrquings etc. 
 
Una de les reunió es va fer amb Maite Casado. Maite va desaconsellar tirar cap endavant aquest 
acord marc. 
 



 

L’última reunió es va fer amb el president d’ADEDSA, president d’ACEDE i dos 
persones responsables de l’ACORD Marc de l’Ajuntament. Per intentar que es 
modifiques. 
 
Estem a l’espera de la nova proposta per part de l’Ajuntament. 

 
 
6. Reunions previstes des de l'ACEDE pels propers mesos: 

 

• Departament de Treball, Sr. Enric Vinaixa. Temes a tractar: Absentisme , Taula de 
Contractació, projecte d'inserció i altres temes que els membres dels grups ens 
aportaran abans de la reunió.  
 

• Teresa Cunillera, delegada del govern a Catalunya Propostes per part del Grup: 
Igualtat de gènere a les empreses. Responsabilitats de la Delegació a Catalunya. 
Problemàtica existent en la contractació publica a l'administració local. 
Internalització dels serveis. 

 

• Fer reunions amb tots els parlamentaris que tractin les nostres àrees, per continuar 

defensant el sector. 

 

 

Finalitza la sessió a les 13 hores 


