
 

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

Anna Calvo, NDAVANT 

Óscar Garcia Zato, EULEN 

Óscar Garcia, IRRS 

Xavier Grau, FCC 

Nati Pintado, SERSA 

Óscar Alamillo, Grupo Net 

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

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

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

 

• Sandra Moregon, per part de FCC 

• Carla Rigat, per part de CLECE Manteniment 

• Josep Dalfo, per part de DEKRA. 
 

Restem a l’espera de la incorporació de les persones de resta de empreses que formen 
part del grup, abans de convidar a altres empreses a formar part. 

 
S’adjunta esborrany de presentació del Grup, per la seva revisió.  

 
 

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

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 tenir que 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.  
 

 

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

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

• Oscar Garcia Zato. EULEN 

• Lorena Ibañez. EULEN 

• Nati Pintado .SERSA 

• Xavier Grau. FCC 

• Oscar Alamillo. Grup NET-DERICHEBOURG. 
 

Hem de tancar dates de reunió del grup. 
 

 

4. Temes urgents del sector a tractar:  
 

4.1. Grup per presentar la  reforma de la llei de contractació pública.  
 

Per part del grup formaran part: 
 

• Anna Calvo (ENDAVANT) 

• Oscar Garcia Zato (EULEN) 
 

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.  
 
Degut als 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 
comision de seguimiento i a les diferents administracions. 
 

              Al document es demanarà solucions pel sobre cost: 

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

o EPIS 

 



 

 

 

4.4. Nou Acord marc de la Generalitat de Catalunya.  
 

             Les persones del Grup que formaran part son: 
 

• 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. 

 
 

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. 

 

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

defensant el sector. Proposta prioritària: 

 

Presidenta del Parlament de Catalunya. 

 

 


