
 

GRUP DE SERVEIS ESPECIALITZATS A LA COMUNITAT  
 
Reunió  
Dia: 8 de setembre de 2021 
Hora 12.00 hores 
Lloc: videoconferència  
 
Assistents:      
 
Anna Calvo, NDAVANT 

Jose Maria Cordon, FCC 

Carlos Martínez, NDAVANT 

Lourdes Moncunill, Optima 

Lorena Ibáñez, Eulen 

Óscar Garcia Sánchez, Interserve 

 

 

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

 
ACTA 

 
 

 

1. Reunions de grup presencials i virtuals 

S’aprova fer les reunions amb les modalitats  presencials i  virtuals,  alternant les reunions 

al llarg de l’any. En el cas de les reunions presencials, es podrà assistir virtualment si no fos 

possible el desplaçament. 

 

2. Temes a treballar aquest proper últim trimestre del any 2021 

- Contractació Pública - Acord Marc de Neteges  

- Sostenibilitat, clàusules socials e innovació en tota  la Contractació Pública.  

- Reforma de la llei de contractació publica. Reunions amb els diputats al 

Congreso del PSOE. 

S’adjunta al Grup la  Guia de la contractació socialment responsable, publicada per la comissió 

europea el 18/06/2021 . A la pàgina 69 es posa en exemple l’acord marc de neteges de la 

Generalitat de Catalunya. 

Creiem que les administracions es basaran en les recomanacions d’aquesta guia a l’hora de 

publicar les futures licitacions. 

Altres temes per treballar: 

- Regular la Subrogació  



 

- SMI 

- Clàusules socials 

- Renovació forçada  

- Mitjans propis 

- Pendent Reunió amb Carlos Prieto, subdelegat del govern 

- Reunió amb Enric Vinaixa i Oscar Rius en petit comitè es demanarà reunió 

virtual amb la resta de membres 

- Jornada Serveis Especialitzats, 18 de febrer de 2022 

- Properes reunions del grup: 

S’aprova fer les reunions alternant virtual i presencial 

 

- Reunió amb Aurora Corral, sobre recursos propis el pròxim 21 de setembre a 

les 17 hores 

S’aprova per part del Grup treballar-los. 

3. Properes trobades i actes  

- Toni Cañete i Josep Vinaixa de PIMEC. Dinar 22/09/2021 

- Pere Navarro, delegat especial Zona Franca, dinar 04/10/2021  

 

 

4. Propera reunió de grup, dia 6 d’octubre 

 

Finalitza la sessió a les 13 hores 


