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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: 
Lourdes Moncunill, Optima 
Montse Vehils, EULEN 
Raquel Torres, ACAD 
 
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. Recursos propis 

S’ha utilitzat aquesta fórmula per part de l’Ajuntament de St. Feliu de Llobregat, 

L’ajuntament de Gavà i el Consell Comarcal del Maresme. En  resum considerem que han 

actuat amb males praxis, ja que no s’adapta a cap normativa. 

En primer lloc, vam enviar carta amb aquestes males praxis a tots els regidors de Sant Feliu, 

a l’alcaldessa de Gavà i als membres del Consell comarcal del Maresme.   

Les votacions van estar a favor en els tres casos de seguir amb la contractació per mitjà de 

recursos propis. 

S’ha procedit a denunciar per part de la patronal ASADE, membre d’ACEDE aquesta 

contractació i restem a l’espera de resposta per part del tribunal. 

Aquesta mala praxi, seguirà imposant-se a altres ajuntaments  com Sant Cugat. Des de 

ACEDE  s’ha demanat reunions amb els alcaldes.  

S’haurà de treballar aquest tema en profunditat, ja que serà una pràctica habitual. Com 

també afecta al tercer sector, prioritzarem tenir una reunió amb ells. 

 

3. Reunions previstes com Grup 

Reunió amb la consellera de drets socials, la Sra. Violant Cervera el proper 8 d’octubre  
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Reunió amb Josep Maria Forné, director general serveis socials 

Reunió amb el subdelegat del Gobierno, Carlos Prieto 

 

 

4. Jornada amb l’AMC i amb la Federació de Municipos i Col·legit d’interventors, secretaris i 

tresorers  

Modalitat: Presencial i Virtual (mixta) 

Objectiu: informar de la mala praxi d’utilitzar Recursos propis. 

 

5.  Reunió amb PIMEC  president, el Sr. Toni Cañete i el seu SG, el Sr. Josep Ginesta 

Modalitat: dinar 

Objectiu: Treballar conjuntament amb el tercer sector 

                 

6.  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. 

 

7. Propera reunió de grup, dia 6 d’octubre a les 12.30 hores 

 

 

Finalitza la sessió a les 14 hores 
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