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GRUP DE SERVEI D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Reunió Grup Servei d’Atenció a les Persones 

Dia: 2 de juny 2021 
Hora: 13:00 
Lloc: Videoconferència 
 
 
Assistents: 
 
Carlos Lozano, Accent Social 
Montse Vehils, EULEN 
 
Per part de l’ACEDE  
 
 
Joan Vilar 
Miren Vilarrasa 
  

 
 

ACTA 
 

 

 
1. MUNICIPALITZACIO 

 

• Augment a Catalunya de les municipalitzacions.  

•  

Sant Feliu de Llobregat, s’està intentant demanar reunió 

 

Un altre cas ha sigut Gavà i Sant Cugat del Vallés que també volen fer-ho 

 

• Conclusions de la  reunió amb el Sr. Marc Realp, director general autoritat catalana de 

la competència del dimecres 19 de maig a les 11 hores. 

• Resposta de la Sra. Gemma Enfedaque: 

La Sentència tramesa es pronuncia sobre la concurrència dels requisits d’una entitat per 

poder ser considerada mitjà propi d’un determinat Ajuntament. Aquesta és una qüestió 

que ha estat analitzada per la Junta Consultiva de Contractació de Catalunya en 

múltiples informes, de manera que la meva postura al respecte, com a Secretària de dita 

Junta encarregada d’elaborar els documents que s’hi aproven, està plasmada en aquests 

pronunciaments els quals, com sabeu, són públics i els podeu consultar en el lloc web 

de la Junta Consultiva de Contractació del Portal de Contractació Pública de Catalunya.  

En tot cas, i atesos els termes del vostre correu anterior, en què assenyalàveu “Esperem 

que ho tingueu en compte per properes licitacions similars a la de 

l'ajuntament d'Esparreguera”, fer-vos avinent, d’una banda, que el Tribunal Superior de 

Justícia no declara nul·la la possibilitat de gestió directa, a través d’un mitjà propi, del 

servei a què es refereix (lògicament i com no pot ser d’una altra manera, atès que és 

una possibilitat prevista tant pel Dret europeu, com pel Dret intern), sinó, com deia, la 

concurrència o no dels requisits per ser mitjà propi d’una determinada entitat; i, d’altra 
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banda, que aquesta Secretaria Tècnica, com la pròpia Junta Consultiva, 

no és òrgan de contractació. 

 

Creació d’un document amb les propostes i fer-les arribar ACM, Federació de 

municipis etc. I començar a realitzar reunions amb els partits polítics. 

Montse Vehils, preguntarà a la Lorena Ibáñez si s’ha treballat algun document en 

relació a això. 

 

• Esperem data de reunió al correu enviat al diputats del PSOE al Congreso en relació a la 
reforma que proposem de la LCSP i que en el punt 9 comentem: ENCARGOS A MEDIOS 
PROPIOS  
 
 

• Proposta d’una Jornada atractiva de 2 hores amb la Federació de Municipis, Associació 
Catalana de Municipis, Consells Comarcals, Diputacions. Amb un dels temes principals 
fos el futur del sector, els serveis socials que oferim i quines eines tenim per fer 
seguiment. 
 

El nom de la Jornada Les avantatges de la col·laboració publico privada amb els serveis 

socials 

Adreçada als regidors que portin els temes socials i als tècnics de contractació. 

Grup intern: Carlos Lozano, Montse Vehils, Raquel Torres. 

 

S’aprova 

Carlos Lozano, ens farà arribar esquelet de la jornada amb els temes a tractar. 

 

• Reunió amb la Aurora Corral, Col·legi de Secretaris d’interventors, per explicar la 
sentencia de SUMMAR que l’han elevat al Tribunal Suprem. 

Reunió tancada amb la Sra. Aurora Corral el proper 9 de juny a les 17 hores. 
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2. CQC: Projecte d’Avaluació i Seguiment dels Serveis segons el model del CQC 
(Regne Unit) 
               
Pendents de noticies per part de la Sra. l’Aina Plaza 

Cancel·lada fins que sapiguem qui serà la persona encarregada. 

 

Restem a l’espera de la data de reunió amb el responsable de contractació del Ajuntament 

de Barcelona, Sr. Benito per fer la presentació al Ajuntament de Barcelona. 

 

Dimecres 9 de juny a les 13 hores, pendents de canvi de dia. 

 

 

3. Reunions  

 

Properes Reunions del Grup: 

 

- Carlos Prieto, Subdelegat del Govern 

- Reunió amb la Confederació  del Tercer Sector i Josep Tres (contractació pública a 

PIMEC) 

- Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya 

- Reunions amb tots els grups parlamentaris que tractin servei d’atenció a les persones 

mailto:info@acedecatalunya.org
http://www.acedecatalunya.org/

