ACCIÓ POLÍTICA

ACCIÓ AMB AGENTS SOCIALS

Amb el Govern de la Generalitat de
Catalunya:

Amb sindicats:

Reunió amb el Conseller
(10/01/2019)
Carta al President de la Generalitat
de Catalunya
Reunió amb Economia (31/01/2019)
Reunió amb la Conselleria
(19/02/2019)
Carta al Conseller sobre les
incidències en el pagament de
factures de serveis (amb cc a
Secretaria Infància + Departament
Economia)

Amb els Grups Parlamentaris:
Sol·licitades reunions amb tots els
Grups
Reunió amb ERC (Jordi Albert
14/01/2019)

Reunió amb la Enriqueta Duran,
secretària de polítiques socials de la
UGT i Toni Mora, secretari de
Política Territorial, Acció Social i
Migracions de CCOO) (25/01/2019)
Accions sectorials relacionades:
àmbit geriatria, àmbit acció social,
àmbit SAD.
(altres sectors ho estan treballant
amb els sindicats?)
Amb patronals:
Reunió amb l’Antoni Cañete, l’Àngel
Hermosilla i la Itziar Ruedas (PIMEC)
i l’Antoni Torres, president de la
Federació d'Associació de Farmàcies

ACCIONS LEGALS
Anàlisi sobre les clàusules de
revisió de preus en els contractes
La legislació de contractes del sector
públic prohibeix expressament donar
trasllat al preu dels contractes l’increment
dels costos salarials pactats en conveni
col·lectiu (art. 103 LCSP). S’entén que la
modificació dels costos laborals derivats
de la signatura d’un nou conveni col·lectiu
aplicable a un contractista és un risc
propi del contracte de serveis que no
justifica la modificació (revisió de preus)
del contracte.
Anàlisi i acció sobre casos de
serveis infrafinançats (en base a
escandall de costos)
Primer anàlisi fet en base a dos exemples
– PSALL i SOI – i proposta de presentació
d’una instància a través de la qual
s’argumenta que hi ha serveis deficitaris i
es sol·licita la memòria econòmica dels
serveis de referència i de tota la cartera.
Veure proposta.

COMUNICACIÓ
2 reunions fetes amb responsables
de comunicació d’entitats
(4/01/2019) i (14/02/2019)
Comunicats de premsa
Comunicats sectorials derivats de
la negociació col·lectiva (en el cas
d’acció social) (18/02/2019)
S’ha fet un comunicat en relació a
la situació de pròrroga
pressupostària que no implica cap
mena de renúncia en la reclamació
d’un pla urgent de recuperació i
millora del finançament
(1/03/2019)
Roda de premsa
S’està treballant amb l’Agència de
Comunicació en el text i
argumentari de la Roda de premsa:
visió transversal i visió sectorial
(Discapacitat + Salut mental +
atenció precoç + Infància + Gent
Gran). Primer esborrany fet.
Col·legi de periodistes reservat pel
dia 28/03/2019.

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya
Via Laietana 54, 1r pis | Barcelona 08003 | Tel. 93 268 85 60 | info@laconfederacio.org

Campanya col·lectiva per la
reclamació d’interessos de
demora
Feta la reunió amb PIMEC i Farmàcies,
valorar, analitzar i planificar una
estratègia col·lectiva per fomentar la
reclamació d’interessos de demora.

Vídeo
Reunió amb responsables de
comunicació feta (14/02/2019)
Productora contactada i
pressupost orientatiu fet (Looky
Productions
Imatges de serveis/persones
AMB/SENSE suport + tractament
infogràfic (gràfic motion)
Serveis amb possibilitat de gravar:
STO, STOA i SOI | Centre
Ocupacional |Residència assistida
| Inserció Laboral -SM | Suport a
l’aula (?) | Formació Ocupacional (?)
| Infància (?) | Gent Gran (?)
[Pendent avançar]
Articles d’opinió
[en elaboració]. Altres opinadors?
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