GRUP DE SERVEI D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Reunió Grup Servei d’Atenció a les Persones
Dia: 6 de octubre 2021
Hora: 13:00
Lloc: Videoconferència
Assistents:
Carlos Lozano
Montse Vehils
Per part de l’ACEDE

Joan Vilar
Paco Camarasa
Miren Vilarrasa

ACTA

•

Tercer sector, Temes reunió amb ells el 18/10 a les 12.30 h:
1. Males praxis utilitzades als ajuntaments que perjudiquen tant a les empreses
de la confederació com a les empreses mercantils: Mitjans propis. (actuacions
fetes per cadascuna de les parts i futures)
2. Llei de concertació social. Propostes de col·laboració . Visio per part de la
Confederació i resposta per part del Grup AP. Podem ser aliats o seguirem en
peu de guerra?
3. Llei contractació social o llei Aragonès. Després de la lluita entre les parts en les
tres ultimes legislatures, seguirem cadascú defensant els seus interessos o
pactarem una llei que tots ens sentim a gust?
4. Avaluació i seguiment de la contractació publica social: mecanismes i eines de
seguiment. (model angles)

•

Temes de la reunió amb la Consellera Violant Cervera el proper 8 d’octubre :
1. Presentació d’ACEDE i de les empreses participants del grup AP.
2. Perquè existeix un tracte discriminatori vers les empreses del sector mercantil?
El servei s’efectua sota les mateixes condicions.
3. Llei de concertació social. Propostes de col·laboració amb la confederació del
tercer sector. Podem ser aliats o seguirem en peu de guerra, que anirà en
detriment dels usuaris?
4. Llei contractació social o llei Aragonès. Després de la lluita entre les parts en les
tres ultimes legislatures, seguirem cadascú defensant els seus interessos o
pactarem una llei que tots ens sentim a gust?
5. Avaluació i seguiment de la contractació publica social: mecanismes i eines de
seguiment. (model angles)
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•

Jornada amb l’AMC i amb la Federació de Municipis i Col·legit d’interventors,
secretaris i tresorers
• Confirmada la presencia i ponència de l’ACM i del Col·legit. Restem a l’espera de la
confirmació de la Federacio de Municipis.
• Modalitat: Presencial i Virtual (mixta)
• Objectiu: informar de la mala praxi d’utilitzar Recursos propis.
• Falta saber quins seran els membres que facin les ponències per part del grup AP.
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