
 

GRUP DE SERVEIS ESPECIALITZATS A LA COMUNITAT  
 
Reunió  
Dia: 5 de maig de 2021 
Hora 11.30 hores 
Lloc: videoconferència  
 
Assistents:      
 
Carlos Martínez, NDAVANT 

Óscar Garcia, IRRS 

Xavier Grau, FCC 

Nati Pintado, SERSA 

Óscar Alamillo, Grupo Net 

 

 

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

 
ACTA 

 
 

1. Grup d’eficiència energètica i residus. Línies de Treball i membres fundadors. 
 
Actualment les persones que formen el Grup són:  

 

• Sandra Moregon, per part de FCC 

• Carla Rigat, per part de CLECE Manteniment 

• Josep Dalfo, per part de DEKRA. 
 

 
S’adjunta esborrany de presentació del Grup, per la seva revisió.  
 
S’exposa  
 
La creació del grup D’Economia Verda.  Dintre del grup participaran les grans empreses 
i les pimes del sector interessades a formar part. 
La propera setmana es farà arribar el dossier amb les línies estratègiques d’aquest nou 
grup 
 
S’aprova 
la incorporació de les persones de la resta d’empreses que formen part del grup, abans 
de convidar a altres empreses a formar part d’aquest. 

 
 

 



 

 
 
 

2. Projecte d'inserció de treballadors de col·lectius vulnerables  
 

S’exposa: 
 
Continuem a l’espera del contacte amb Barcelona Activa i SOC. Per part de l’ACEDE, 
proposem crear una via alternativa amb la Fundació Claperós per no haver de dependre 
de l’administració i tenir una borsa de treballadors i treballadores que s’adapti a les 
peticions del Grup:  

 

• 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.  
 

Algunes persones del grup estan col·laborant en el projecte MILE i això seria una continuació. 

3. Jornada de Serveis Especialitzats, de cara al mes de juny d’aquest any 

Les persones que treballaran  en aquesta nova jornada de moment són:  

• Oscar Garcia Zato EULEN 

• Lorena Ibañez EULEN 

• Nati Pintado SERSA 

• Oscar Alamillo. Grup NET-DERICHEBOURG. 

• CLECE (pendent de representant) 
 

Hem de tancar dates de reunió de treball. 
 
Els membres del grup creuen que al juny és massa just per poder fer aquesta jornada. 
Per poder convidar a més representants de l’administració pública. Es podria valorar la 
idea de fer-ho en format webinar. 
 
S’aprova 
 
La data de la Jornada divendres 15 d’octubre. 
 
Es farà arribar proposta de dates de cara al mes de maig per fer la primera reunió de 
treball 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Temes urgents del sector a tractar:  
 

4.1. Grup per presentar la  reforma de la llei de contractació pública.  
 
Es tracta de pressionar entre els diferents actors per anar tots a una. 
S’aprova 
 
Crear un grup per treballar aquest tema. 
Per part del grup formaran part: 

• Anna Calvo (NDAVANT) 

• Oscar Garcia Zato (EULEN) 

• Nati Pintado (Sersa) pendent 
 

4.2. 22 d’abril de 2021 Reunió amb el Grupo Parlamentario Socialista en el 
Congreso de los Diputados amb:  

• Patricia Blanquer Alcaraz, Portavoz de la Comisión de Hacienda y diputada por 
Alicante,  

• Pedro Casares Hontañón, Portavoz de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y diputado por Cantabria, 

• José Luis Ramos Rodríguez, vicepresidente 1º de la Comisión de Hacienda y 
diputado por Huelva 

Adjuntem document que els hi farem arribar avui, amb tots els temes pendents. 
 

 
4.3. Tema pendent d’actuació amb l’administració central presentat per Oscar Alamillo del 

Grupo NET-DERICHEBOURG : la problemàtica que genera les baixes laborals per 
COVID.  
 
S’exposa 
 
A causa dels dubtes per part dels membres del Grup, es demana al Sr. Alamillo una 
ampliació de la  problemàtica per poder  fer un document conjunt i fer-ho arribar a la 
comissió de seguiment i a les diferents administracions. 
 

              Al document es demanarà solucions pel sobre cost: 

o Incrementació d’absentisme per covid, persona afectada i persones pròximes. 

o EPIS 

 

S’aprova 

Per part de l’Òscar Alamillo, proposa que el Sr. Eric Agulló de Grupo Net truqui a l’Anna 

Calvo i al Jaume Pallerols per ajudar a elaborar el document conjunt amb aquestes 

propostes i/o suggeriments. 

I després enviar aquest document a la Generalitat i al Comitè central.  

 



 

 

4.4. Nou Acord marc de la Generalitat de Catalunya.  
 

             Les persones del Grup que formaran part són: 
 

• Óscar Garcia Zato, Eulen 

• Lorena Ibáñez, Eulen 

• Anna Calvo? Ndavant 

• Óscar Alamillo Grupo Net 
 

És 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. 

 
Aquest acord marc s’espera cap a la tardor, hi haurà dos el de neteges i el de seguretat 
nosaltres ens centrarem en el de neteges. 
 
S’aprova 
Treballar des del grup propostes per ferles arribar a la Direcció de seguiment de la 
Contractació pública. 

 
 

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

• 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. 

 
- Remunicipalització 

 
Dijous 20 de maig a les 12 hores 

 

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

defensant el sector. Proposta prioritària: 

 

- Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya. 

 

• Enric Vinaixa, dilluns 10 de maig a les 12 hores 

 

- Crear l’observatori de l’absentisme de serveis (sector de neteges, 

seguretat, sociosanitari, etc) i algunes mútues. 

- Baixes laborals per la Covid, si tenen pensat alguna compensació 

- Conveni de residències català 

- Conveni sectorial de serveis auxiliars. 

 

• Responsable d’Infraestructures de la Generalitat, que depèn del Departament de 

Vicepresidència i d’economia i hisenda. 

 



 

 

6. Repositori compartit de Criteris d'Adjudicació 

 

S’exposa: 

Es va enviar un correu electrònic amb l’enllaç pel repositori de Criteris d’Adjudicació  a 

tots els membres del Grup, que ens van fer arribar des de l’Ajuntament de Barcelona 

com a membres de la Taula de Contractació. Amb data límit per fer les aportacions 14 

de maig. 

Només s’ha presentat quatre propostes, es demana al grup que es facin propostes. 

Des de l’Ajuntament de Barcelona volen la valoració de les empreses dins d’aquests 

paràmetres.  

S’aprova: 

Fer propostes per part dels membres del Grup i una vegada les tingui Miren, afegirem 

l’anagrama d’ACEDE i la signatura i el farem arribar a l’Ajuntament de Barcelona. 

 


