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MEMÒRIA ASCEN 2016 
 

Durant l’any 2016 son moltes les accions que  s’han dut a terme a ASCEN, des de la negociació del conveni 
de neteja d’edificis i locals de Catalunya, cursos de formació, trobades empresarials, presentacions per 
part  dels socis col·laboradors,  jornades tècniques, assistència a Fires, organització de la Convenció anual, 
reunions amb altres entitats i organismes a nivell català i de tot l’Estat i diverses reunions institucionals, 
tot això pel compliment dels objectius de l’Associació que son representar, gestionar i  defensar els 
interessos de les empreses associades a ASCEN. 
 
A continuació us fem un resum de les actuacions per àrees. 

 
 

  JUNTA DIRECTIVA I  ASSEMBLEA GENERAL: 
 
Durant l’any 2016, s’han celebrat 11 reunions de junta directiva ordinàries, 1 assemblea general 
ordinària i 2 assemblees informatives. 

 
Alguns dels temes que es van tractar van ser la signatura de la 
pròrroga del Conveni i les Taules de la província de Lleida pels 
anys 2016 i 2017. les inspeccions a les empreses per la 
jornada a temps parcial dels treballadors, la signatura del 
Conveni de Bones pràctiques amb la Federació Catalana de 
Municipis i els plans de formació. 
 

 
 

 
A l’assemblea ordinària es va presentar el balanç 2015 i pressupost 2016, es va aprovar un 3% d’augment 
de les quotes pel 2017 i es va informar dels temes que l’associació esta treballant, que entre d’altres son 
els següents: 
 

- Comissió de Seguiment de l’Acord Marc amb la Generalitat de Catalunya. 

- Comissió de Seguiment del Codi de Bones Pràctiques per la contractació pública de neteja. 
amb l’Associació i Federació de Municipis (que aglutina tot el territori català) 

- Mesa de contractació pública social i responsable amb l’Ajuntament de Barcelona. 

- Comissió per l’elaboració del Codi de Bones Pràctiques ambientals i socials per a la millora de la 
sostenibilitat de Barcelona. 

 
A les Assemblees Informatives es va tractar el tema de les negociacions del  Conveni Autonòmic de Neteja 
d’edificis i locals de Catalunya i la ratificació o no el preacord  per l’any 2016.  
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COMISSIONS DE TREBALL: 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIONS I SERVEIS: 
 

 Reunions per part de la comissió amb proveïdors i socis col·laboradors d’ASCEN. 
 

 Confecció d’un catàleg de patrocinis i contactar amb els socis col·laboradors per oferir-los el 
patrocini de la convenció d’ASCEN. 

 

 Enviament d’ofertes dels Patrocinadors de la Convenció  a les empreses associades. 
 

 

 Organització de les presentacions dels socis col·laboradors  HIGHMAINT 92, I PEIXE SOFTWARE 
a la Sala d’Actes d’ASCEN,  jornada formativa a càrrec de 3M, reunions per la planificació de la 
presentació, espais, convocatòria als associats, i posterior demostració per part de la firma.  
 

  

COMISSIO D’IMATGE: 
 
   REVISTA 

- Reunions amb el comitè i els editors de E&L per la coordinació, elaboració i propostes dels 
continguts de cada número de la Revista i del número especial 20 aniversari. 
 

- Edició de 4 revistes d’ E&L amb una tirada de més de 3000 exemplars per número. 
 

- Edició del número especial del 20 aniversari d’E&L 
 

  
 
      

- Preparació de la 5ena guia professional de la neteja i higiene, on es poden consultar les 
Federacions i Associacions que formen part d’AFELIN, la relació d’empreses de neteja 
associades i socis col·laboradors, per comunitats, un anàlisis del mercat en el Sector de la 
neteja a Espanya i a Europa, així com la relació de les fires més rellevants del sector. 
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CONVENCIÓ 
 

Organització de la 38ena Convenció anual d’empresaris de neteja, al Palau Requesens , amb 
visita guiada  i lliurament de l’escultura Fidelitat a les empreses BER-NET i LA BRUIXA que 
aquest any porten 25 anys com empreses associades , reconeixement dels 15 anys com 
associats a Neteges Creu Alta, Red Coordinadora Multiservicios i Web Limpieza i 
reconeixement especial  a la Sra. Silvia Yuste que ha esta membre de la Junta Directiva 
d’ASCEN per tots els anys de dedicació i col·laboració desinteressada. 
 

   
 
      
 
 
          Ber-Net                              La Bruixa                     Neteges Creu Alta          Red Coordinadora                Web Limpieza                   Silvia Yuste 
                                             Multiservicios 

 
 

- Photocall a la zona de l’aperitiu i es va contar amb el Patrocini de les següents empreses: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- L’acte va estar presidit per Secretari General d’Empresa i Coneixement, Xavier Gibert, el 
director General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, Albert Castellanos i el 
President de Pimec Josep González. 
 

- També van assistir el Director General d’Atenció a la família i la Comunitat del Departament 
d’Ensenyament Jordi Miró,  la Directora de la Inspecció de Treball del Ministeri de Treball i 
Seguretat Social, Rosa Santos i el President de l’ACEDE Joan Vilar, el President d’ASPEL, Juan 
Díez de los Rios  i el President d’APEL Sevilla, José Ramón Garzón i representants del sindicats 
CCOO i UGT. 
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NEWSLETTER: Recopilació de noticies, preparació i enviament  d’11 newsletters per tal d’informar 
a les empreses associades de totes aquelles actuacions , esdeveniments i formacions, actes, etc.... 
duts a terme des de l’associació. 

 
 

TAULES RODONES , CONFERÈNCIES , JORNADES, PONÈNCIES: 
 
 

Assistència del President d’ASCEN  a Madrid, el 26 de 
gener,  a l’acte de presentació de l’estudi “La Dictadura 
del Precio” un informe elaborat per Deloitte que va 
analitzar el procediment de contractació dels serveis 
de neteja a Espanya. 
 
 
 
Assistència d’ ASCEN a Madrid al Café de Redacción el 
2 de febrer, organitzat per la Revista Limpiezas, on es 
va parlar de la contractació dels serveis de neteja. 
 
 
 
Participació d’ASCEN  el 18 de març, a la Jornada de 
networking organitzada per PIMEC juntament amb 
més de 30 gremis i associacions empresarials, on es va 
informar de les novetats recents que afecten a les 
associacions, com la Llei de la Transparència i els 
processos d’Acreditació de les competències 
professionals. 
 
 
 
Participació a  l’esmorzar-col·loqui a la seu d’ASCEN  
amb Jordi Sánchez, President de l ‘Assemblea Nacional 
Catalana. Els empresaris assistents van traslladar les 
seves inquietuds envers la situació política actual i 
també es va tractar del tema de la Contractació Pública 
 
 
Josep Tres va participar a la Taula Rodona  sobre el 
Salari Mínim i competitivitat, celebrada el 15 d’abril on 
va exposar la seva visió empresarial sobre quin 
impacte  podria tenir sobre l’economia l’empresa i la 
societat un augment del salari mínim que l’acostés a la 
resta de països. 
 



 

MEMÒRIA ACTIVITATS 2016 5 

El 20 d’abril  ASCEN va  assistir a la Jornada sobre la 
transversalitat de la transparència, organitzada per 
l’oficina antifrau de Catalunya i el laboratori de 
Periodisme i Comunicació per ala Ciutadania Plural de 
la UAB, on es va analitzar la feina que estan duent els 
Ajuntaments així com l’impacte de la transparència i 
els avenços en la tutela del dret d’accés a la 
informació. 
 
 
L’associació Nacional de Gestors de formació 
Autoforma, va convidar a ASCEN a la Jornada de la Llei 
30/2015 celebrada el 26 de maig a l’Escola de Treball 
de Barcelona i que va comptar amb l’assistència de 
professionals del sector de la neteja. 
 

 
El 30 de juny la revista Limpiezas va triar la capital 
catalana per organitzar un trobada amb empresaris 
professionals per abordar, entre d’altres  els temes de 
la situació actual i futur a mig termini del Sector i la 
importància de la formació a la neteja. 

 
 
El 7 de juliol es va celebrar a la Sala d’Actes d’ASCEN 
una Conferència-Col·loqui amb el títol “ L’ absentisme 
Laboral , un indicador de benestar al treball”, amb la 
participació del Sr. Enric Vinaixa (Director general de 
Relacions Laborals i Qualitat en el treball), , Maria 
Teresa Gibert Moral. Directora Provincial de l’INSS, 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Barcelona 
y  la Sra. Maria Villaplana Representant de Mutua 
Universal. 

 
 
El 16 de Novembre, es va celebrar a la Sala d’actes 
d’ASCEN una conferència-col·loqui sobre el “Registre 
de la Jornada laboral” a càrrec del Sr. Jorge Pérez 
(Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social) 
 
 
 
 
El 30 de novembre membres d’ASCEN van assistir a la 
Jornada “NO DEDICARAS DOS HORAS A SABER COMO 
PUEDES DEFENDER TU EMPRESA?”  a càrrec d’ Antoni 
Cañete, Secretari General de PIMEC. 
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FIRES I CONGRESSOS 
 
 

o Assistència a la Fira ISSA/INTERCLEAN (Amsterdam) 
el mes de maig per conèixer les noves tecnologíes i 
novetats del Sector. 
 
 
 

o Assistència a la fira ESCLEAN els dies 15 a 17 a Madrid. 

  
 
 

o Assistència a la reunió del Comité organitzador de la Fira 
Hostelco-Expolimp . 

o Enviament d’acreditacions gratuites pre les empreses 
associades. 

 
 

 
COMISSIÓ DE QUALITAT ISO 9001/2008: 

 
- Reunions del Comitè de qualitat pel seguiment i control en 

compliment amb els requisits que estableix la norma. 

- Renovació per dotzè any consecutiu, de la certificació del 
Sistema de Qualitat conforme als requisis de la norma ISO 
9001:2008 

- Formació  per l’adaptació a la nova norma ISO 9001:2015. 

- En compliment de la política de qualitat d’ASCEN, el personal 
administratiu  (Directora i Auxiliar) han dut a terme 5 accions 
formatives, entre les que destaca el Curs d’adaptació a la 
Norma ISO 9001:2015 i Novetats i Eines de gestió per a Gremis i 
Associacions. 
 
 
 

COMISSIÓ D’ESTRATÈGIA DE  CREIXEMENT: 
 

- La directora Administrativa juntament amb la Responsable de l’empresa de formació AÜRT, 
han visitat diverses empreses no associades per impulsar el creixement de l’Associació així 
com explicar la importància de la formació en el Sector i la oferta formativa, es continua 
treballant amb la captació de noves empreses . 

- Aquest any 2016 s’han associat 7 empreses. 
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COMISSIÓ DE FORMACIÓ 
 

- Homologació de l’Aula 4 i aula-taller del Centre de Formació d’ASCEN. 

- Inscripció del Centre de Formació al Registre del Departament d’Interior, com centre habilitat 
per impartir els mòduls de formació del personal de control d’accessos. 

- Diverses reunions de la comissió de formació amb AÜRT per revisió del Pla d’ASCEN 2015, i 
proposta formativa 2016. 

- Preparació i enviament a les empreses del qüestionari de necessitats formatives. 

- Organització, desenvolupament i seguiment dels cursos de la Fundació Tripartita i el SOC. 

- Lliurament dels CARNETS del curs de CPL (Carnet Professional de Neteja). 

- Realització de 26 accions formatives  que relacionem a continuació: 
 
 1 CURS DE TRACTAMENT DE TERRES 
 10  CURSOS DEL MODUL FORMATIU (CERTIFICAT DE NETEJA) 
 1 CURS D’OFIMÀTICA 
 1 CURS D’HIGIENITZACIÓ DE CUINES 
 4 CURSOS DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 2 CURSOS CPL BÀSIC 
 1 CURS EXCEL AVANÇAT 
 1 CURS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 
 1 SEMINARI DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL 
 2 CURSOS  DE TREBALLS EN ALÇADA 
 1 CURS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CONSERVACIO DE MAQUINÀRIA 
 1 CURS DE CONTROL D’ACCESSOS. 

 

- També s’ha dut a terme  un curs de Microsoft Office Specialist (MOS) on participaven joves 
menors de 30 anys inscrits als programa de garantia juvenil. 
 

- Es va rebre la visita a les instal·lacions d’ASCEN d’un grup de 10 alumnes de FSC INSERTA 
(Fundació ONCE). Els alumnes van  fer pràctiques a l’aula –taller de la ma d’un formador i van 
estar acompanyats d’un intèrpret del llenguatge de signes.  

 

- Organització al Centre de Formació d’ASCEN de la Sessió Formativa: 
                                           Què cal fer davant una inspecció de treball?                                                        
Impartida per la senyora Mª Llanos Corredor Vinuesa ( Inspectora de Treball i Seg. Social a Barcelona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pràctiques curs CPL                                    Curs Microsoft office               El Secretari d’ASCEN Jordi Martinez 
                        va fer una xerrada als alumnes de la Once 
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ALTRES : 
 

- ASCEN sensible amb el compliment de la Responsabilitat 
Social Corporativa  de les pimes  ha ofert novament  
aquest 2016 LOTERIA SOLIDARIA als seus associats. 
 

- Ampliació del wifi de l’associació y renovació de les cadires 
de les aules del Centre de Formació per la millora de les instal·lacions. 

 
 

ACTES INSTITUCIONALS I PROTOCOLARIS   
 
 

Celebració del sopar de la Convenció anual d’empresaris de neteja  
presidit pel Secretari General d’Empresa i Coneixement, Xavier 
Gibert. 
 
 

 
. 

Assistència als premis Pimes 2016 organitzats per PIMEC que 
reconeixen les millor iniciatives empresarials realitzades a Catalunya 
durant l’any 2015 en diferents àmbits. 
 
 
 

 
 
Assistència al 15è congrés de la UGT a Catalunya el dia 6 d’abril, al 
Centre Cultural de Terrassa 
 
 
 
 
 

      LABORAL- ASSESORIA JURIDICA 
 
 

- Atenció telefònica i per mail de  202 consultes. Les més freqüents 
han estat les subrogacions i l’estat de les negociacions del conveni. 
 

- Atenció de  25 visites presencials durant tot l’any 2016. 
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MESAS DE TREBALL 
 
COMISSIÓ SECTORIAL i SEGUIMENT ACORD MARC 
La comissió sectorial de Serveis de Neteja d’Edificis de Catalunya, formada per ASCEN, ASPEL, UGT i 
CCOO, neix l’any 2008 com la interlocutora entre les empreses del Sector i l’Administració per tots aquells 
temes relatius a la contractació pública dels serveis de neteja. 

 

- Reunions mensuals i extraordinàries  amb membres de ambdues comissions per analitzar les 
novetats del sector i accions a emprendre amb la contractació i la competència deslleial. 
 

- Diverses reunions amb Mercè Corretja (Directora de l’oficina de Supervisió i Avaluació de la 
Contractació Pública) per tractar els temes de la contractació derivada de l’Acord Marc. 

 
- Reunió amb el Secretari General de l’Associació Catalana de Municipis, Sr. Marc Pifarre , per 

intentar millorar els plecs en la contractació pública dels ajuntaments 
 

- Reunions amb diferents Administracions (Ajuntaments, Diputacions, Generalitat i col·lectius 
d’altres patronals) conjuntament amb C.C.O.O. i UGT. 

 

- Presentació de reclamacions a plecs de clàusules i adjudicacions. 
 

- Comissió de Seguiment de l’acord marc. 
 

Signatura del Codi de Bones pràctiques en la 
contractació pública local  del servei de neteja 
(ASCEN, ASPEL, CCOO i UGT i les Entitats Federació de 
Municipis de Catalunya i la Federació Catalana de 
Municipis)  Aquest codi neix amb la pretensió de de 
proporcionar un catàleg ordenat i sistematitzat de 
principis, exemples de actuacions, orientacions i 
pautes a seguirt en la seva contractació publica local. 

 

 
CONVENI AUTONÒMIC 
 

- Celebració de diverses reunions de la Comissió paritària del Conveni. 

- Celebració de 2 assemblees informatives on els associats van emetre la seva votació sobre la 
ratificació o no del preacord  per l’any 2016.  

- Publicació al DOGC núm. 7236 de 28-10-16 de la RESOLUCIÓ TSF/2418/2016 per la qual es 
disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la comissió negociadora del Conveni 
Col·lectiu de Neteja d’Edificis i Locals de Catalunya. 
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RELACIONS AMB LES PATRONALS  I FEDERACIONS ACEDE, AFELIN  i PIMEC 

 
 

ACEDE: ASSOCIACIÓ CATALANA  
D’EXECUTIUS,  DIRECTIUS I EMPRESARIS 

 

- Assistència a les reunions mensuals de la Junta Directiva de l’ACEDE. 
 

 
Reunions de treball i trobades amb: 
 

 Mercedes Alejandra Garcés (Directora Provincial de la TGSS) 

 Felip Puig (Ex conseller d’Empresa i Ocupació) 

 Ferran Falcó ( Secretari General de Territori i Sostenibilitat) 

 Alexis Serra ( Cap de Gabinet de la Consellera de la Presidència) 

 Jordi Sánchez ( President de l’Assemblea Nacional Catalana) 

 Teresa Pitarch (Presidenta de l’Institut Català de les Dones) 

 Manel Diaz ( Director General de Subministraments i Serveis) 

 Jordi Baiget (Conseller d’Empresa i Coneixement) 

 Francesc Sutrias (Director General del Patrimoni) 

 Sonia Recasens (regidora Ajuntament Barcelona) 

 Neus Munté (Consellera de la Presidència de la Generalitat iportaveu del Govern de 
Catalunya) 

 Josep Rull (Diputat Parlament Català) 

 Ramon Tremosa (Diputat CIU) 

 Vicenç Villatoro (Escriptor i Politic català) 
 

 
 

 
AFELIN: ASOCIACIONES FEDERACIONES Y   
EMPRESAS DE LIMPIEZA NACIONALES  
AMB LA PARTICIPACIÓ DIRECTA D’ASCEN 

 

- Constitució de la nova Junta Directiva d’AFELIN. (El President d’ASCEN és nomenat 
Vicepresident d’AFELIN) 

- Assistència mensual a les reunions de la comissió executiva,  Junta Directiva,  Assemblea 
General i meses de treball de forma periòdica. 

- Assistència a les reunions de la comissió de formació. 

- Assistència a la presentació de la plataforma asociadosafelin.com, una eina amb la que la 
Federació nacional pol donar resposta a totes les necessitats de les empreses del sector. 
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                  PLATAFORMA MULTISECTORIAL CONTRA LA MOROSIDAD 
 

 

- ASCEN col·labora de forma activa amb la PMcM Plataforma Multisectorial Contra la 
Morosidad, per denunciar l’asfixia financera que estan patint les empreses de neteja com a 
conseqüència del retard en el pagament de factures a les adjudicacions de l’Administració. 
 

- Reunions de treball amb Antoni Cañete ( President de la Plataforma Multisectoral contra la 
Morositat) 

 
  
   
 
 
                                          MICRO PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA 
 
 
   

- Assistència a reunions de Junta Directiva de PIMEC. 
 

- Reunions amb el Secretari Antoni Cañete. 
 

- Participació a la sessió plenària del serveis ocupacionals  i de qualificació. 
 

- Reunió de la Comissió Laboral amb Mª Luz Bataller directora general de la Inspecció de 
Treball del Departament d'Empresa i Ocupació. 

 

- Participació a les eleccions Generals a PIMEC per a la renovació dels Organs de Govern. Els 
President d’ASCEN  Josep Tres forma part de la Junta Directiva de la patronal. 
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ORGANS DE GOVERN: 
 

President 
SR. JOSEP TRES RAVENTÓS 

 
Vicepresidents: 

Sr. VICTOR RECODER MIRALLES  i 
SRA. MARGARIDA VALLS BORRAS 

 
Interventora: 

Sra. LOURDES MONCUNILL 
 

Tresorer: 
Sr. ANTONI FONT SERCH 

 
Secretari: 

Sr. JORDI MARTINEZ POCURULL 
 

Vocals: 
Sr. Elisardo Rubio 

Sra. Montse Crespo 
Sra. Mercè Mullor 
Sr. José Luis Corral 

Sr. José Antonio González 
 

COMISSIONS DE TREBALL 
Comissió Sectorial     Comissió Formació 

Comissió de Qualitat     Comissió Imatge i Comunicació 
Comissió Econòmica     Comissió Paritària 

Comissió Estratègia de Creixement   Comissió Negociadora del Conveni 
                        i promocions i Serveis 

 
Assessor Jurídic 

Sr. Eduardo Criado 
Tel 93 349 08 13 (ascen@ascen.net) 

 
Directora Administrativa i de Qualitat 

Sra. Esther Ortega 
Tel 93 349 08 13 (ascen@ascen.net) 

 
Secretària Administrativa 

Sra. Rosalina Vidal 
Tel 93 349 08 13   (administracion@ascen.net) 


