GRUP DE SERVEIS ESPECIALITZATS A LA COMUNITAT
Reunió
Dia: 3 de març de 2021
Hora 11.30 hores
Lloc: videoconferència
Assistents:
Jordi Martínez, Limptres
Anna Calvo, NDAVANT
Carlos Martínez, NDAVANT
Sandra Moragon, FCC
Nati Pintado, SERSA
Óscar Alamillo, Grup Net
Lourdes Moncunill, Optima

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

ACTA

1. Clúster de Residus de la Generalitat.
Feedback del webinar realitzat per part d'ACCIO, de les empreses que van assistir: FCC i
SERSA
De moment es un projecte que encara esta en fase inicial. Han plantejat una reunió
mensual, per tractar en cadascuna d’aquestes trobades un tema en concret. En la propera
reunió del dia 24 de de març tractarà licitacions internacionals. FCC i SERSA assistiran.

2. Projecte d'inserció de treballadors de col·lectius vulnerables
Restem a l'espera de què la directora del SOC accepti la proposta que li vam fer per part del
Grup SEC, una vegada estigui anomenat el nou Govern.
En aquesta proposta demanem:
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)
3. Conveni sectorial d'Auxiliars de serveis en l'àmbit estatal.
Situació actual del mateix (adjuntem esborrany a punt de signar)

Serà un conveni estatal. En aquest moment, el conveni esta apunt de signar-se, ja que tant
les patronals com el sindicats representatius estan d’acord en tot el clausurat.
Es crearà la Taula oficialment, i en dos mesos creiem que el conveni es signarà.
Els temes més rellevant son la subrogació i els deutes (concursos públics) i el sou. Fins juliol
2022 serà el SMI.

4. Temes urgents del sector a tractar:
•

Resum de la reunió amb OIRESCON

Com a proposta nova un dels temes a treballar com a grup per presentar es la reforma
de la llei de contractació pública.
•

Resum dels temes tractats amb la Tresoreria General de la Seg. Social

Per part del Grup, Manquen alguns temes per acabar de tancar que estan treballant
Lourdes Moncunill per part de Optima i Jose Luis Hurtado per part de Interserve, com a
empresa membre de AECPYMES.
Es demana al grup que si algú vol incloure algun tema que ens ho faci arribar.
•

Comentar la problemàtica que genera les baixes laborals per COVID.

Baixes Laborals. Incidència d’Absentisme per la COVID s’ha incrementat del 12% i 14% i
en un 20% -25% en el sector sanitari. L’estat i la Generalitat ofereixen unes condicions
que no son suficients.
Després de les ajudes que Portugal ha signat amb les empreses del país, pensem
adaptar un document semblant amb propostes i fer-ho arribar a l’Administració
corresponent. (Central i Generalitat)
Per exemple una proposta serià fer com les cobertures de maternitat que no tenen
costos socials, plantejar una opció semblant.
L’Oscar Alamillo, ens fa arribar el document amb les mesures de Portugal.
•

Nou Acord marc de la Generalitat de Catalunya.

Hi ha dos acords marc actualment que la Generalitat esta treballant per la seva
renovació: el de seguretat i el de neteges.
Acord Marc de Neteges, (Mercè Corretja). Actualment de les 37 empreses
homologades, nomes es presenten una minoria i les adjudicatàries son dos..
Proposta: Consensuar amb les empreses de Catalunya, com ha de ser una col·laboració
públic-privada, en la que totes les empreses es sentin a gust.

Crear dins dels Serveis Especialitzats un grup de treball, per fer aquestes propostes, i
fer-les arribar a PIMEC (Jaume Pallerols, Josep Tres), Aspel, etc.
•

Acord marc de serveis auxiliars de l'Ajuntament de Barcelona i resposta de
l'ACEDE i ADEDSA.
Demà 4 de març tenim reunió prèvia amb els sindicats i ADEDSA per l’Acord Marc
de l’Ajuntament de Barcelona.

•

Comentar sentència sobre mitjans propis (doc. adjunto)
Es tractarà en el grup d’Atenció a les Persones

5. Projecte de Grupo per el 2021
•
•

Recull de les propostes enviades per correu electrònic per part dels membres del
GRUP.
Membres que participaran en la proposta aprovada a la darrera reunió: Jornades i
agenda 2030 que encaixin amb els interessos de les empreses dels Grups.
Grup intern, saber quines persones seran les que treballin en aquesta nova jornada
basat en l’agenda 2030.
L’ACEDE farà una proposta de Jornada per aprovar en la pròxima reunió del grup.

6. Reunions previstes des de l'ACEDE pels propers mesos:
•

Departament de Treball, Sr. Enric Vinaixa. Temes a tractar: Absentisme , Taula de
Contractació, projecte d'inserció i altres temes que els membres dels grups ens
aportaran abans de la reunió.

•

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.

7. Anàlisi de la situació política actual i com afectarà els interessos de les empreses del Grup.

Necessitem que es constitueixi el nou govern, per seguir avançant. La lluita esta en la
recuperació econòmica.
Proposta de Grup: Fer reunions amb tots els parlamentaris que tractin les nostres àrees,
per continuar defensant el sector.

Propera reunió del grup el pròxim 7 d’abril
Es tanca la sessió a les 13.10 hores

