GRUP DE SERVEIS ESPECIALITZATS A LA COMUNITAT
Reunió
Dia: 2 de juny de 2021
Hora 11.30 hores
Lloc: videoconferència
Assistents:
Anna Calvo, NDAVANT
Óscar Alamillo, Grupo Net
Óscar García Zato, EULEN
Jordi Martínez, LIMPTRES
Carlos Martínez, NDAVANT

Per part de l’ACEDE
Joan Vilar
Miren Vilarrasa

ACTA

1. Jornada de Serveis Especialitzats.
Temes urgents per tancar:
A) Les persones que treballaran en aquesta jornada:
•
•
•
•
•

Oscar Garcia Zato EULEN
Lorena Ibañez EULEN
Nati Pintado SERSA
Oscar Alamillo. Grup NET-DERICHEBOURG.
Jordi Martínez, Limptres

B) Dates de reunió de treball del grup.
S’enviarà a través de DOODLE per poder tancar la primera reunió de treball
C) Presencial
D) La data de la Jornada divendres 15 d’octubre.
S’utilitzarà el mateix format de jornada que la del Generant Valor a la Societat del passat mes
d’octubre del 2019. L’equip de l’ACEDE s’encarregarà dels ponents i l’organització, d’aquesta
forma els membres del grup no hauran de fer tantes reunions internes.

2. Temes urgents del sector a tractar:
2.1. Grup per presentar la reforma de la llei de contractació pública.
Per part del grup formaran part:
• Anna Calvo (NDAVANT)
• Oscar Garcia Zato (EULEN)
• Nati Pintado (Sersa)
Metodología de treball i diputats per tenir reunio (proposta segona reunio aquest
mes de juny)
•
•
•

Patricia Blanquer Alcaraz, Portavoz de la Comisión de Hacienda y diputada por
Alicante,
Pedro Casares Hontañón, Portavoz de la Comisión de Asuntos Económicos y
Transformación Digital y diputado por Cantabria,
José Luis Ramos Rodríguez, vicepresidente 1º de la Comisión de Hacienda y
diputado por Huelva

Estem pendents de rebre data per parts dels diputats per reunir-nos
2.2. Tema pendent d’actuació amb l’administració: la problemàtica que genera les baixes
laborals per COVID.
Aquest tema el tractarem amb l’enric Vinaixa o amb qui el substitueixi.
2.3. Nou Acord marc de la Generalitat de Catalunya.
Participants del Grup :
•
•
•
•

Óscar Garcia Zato, Eulen
Lorena Ibáñez, Eulen
Anna Calvo? Ndavant
Óscar Alamillo Grupo Net

Pendent del nomenament del nou o nova Directora del Departament.

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

Carlos Prieto, Subdelegat 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.

-

Re municipalització

•

Fer reunions amb tots els parlamentaris que tractin les nostres
àrees, per continuar defensant el sector. Proposta prioritària:
o

Laura Borràs, Presidenta del Parlament de Catalunya.
▪ Nou Responsable dels Fons next generation. (Substitut de Lluís Juncà)
▪ Nou Responsable Contractació Pública (Substituta de Mercè Corretja)
▪ Nou responsable subdirectora general de compres ((Substituta de
Mercè Bruguera)
▪ Nou responsable de seguretat ciutadana
▪ Nou responsable secretaria general d’Economia

4. Repositori compartit de Criteris d'Adjudicació
A la passada reunió del Grup de Serveis Especialitzats es va demanar als membres que fessin
aportacions a l’enllaç del repositori de Criteris d’Adjudicació.
No ens va arribar cap proposta per fer-la arribar com ACEDE.

