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Salutació del
President

Fent una mica de balanç, aquest any 2019 ha estat intens, degut
entre altres , a la complicada situació política que es viu a Catalunya i
que malauradament el conflicte només es pot arreglar donant trasllat
del problema al diàleg polític. Necessitem estabilitat política,
econòmica i social i això només és possible davant un govern sòlid i
estable.
Vam celebrar al mes de maig eleccions per a la renovació de la Junta
Directiva de l’Associació i us he d’agrair la confiança dipositada en els
òrgans de govern i en la meva persona, ja que he estat reelegit
president d’una entitat de la que em sento molt orgullós de presidir.
Seguirem treballant com fins ara hem fet, perquè ASCEN estigui més
ben posicionada al territori de Catalunya, amb la incorporació de més
empreses que representin les necessitats de les províncies de Lleida,
Tarragona i Girona. per la defensa dels interessos de les empreses del
Sector, les pimes han de tenir la seva pròpia veu i necessitem el
vostre suport i col·laboració.
Per ASCEN, es fonamental seguint essent la patronal referent del
Sector a Catalunya. Al llarg dels anys, amb el treball constant i ben
fet, hem aconseguit aquesta distinció de l’Administració pública,
Patronals, Sindicats , Empreses i Entitats.
Per altre banda estem aconseguint millor nivells de competitivitat i
reconeixement de les nostres empreses de la innovació, la formació i
sobretot la professionalitat.
Una vegada més vull agrair-vos en nom meu, de la Junta Directiva i de
l’equip Directiu i administratiu que formem ASCEN la vostra confiança
per encarar amb força el proper 2.020.

Josep Tres i Raventós
President d’ASCEN
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Memòria Ascen 2019

Durant l’any 2019 son moltes les accions que s’han dut a terme a ASCEN, reunions de les diferents comissions
de treball (paritària, sectorial, qualitat, promocions, imatge) cursos de formació, trobades empresarials,
jornades informatives i formatives per part dels socis col·laboradors, jornades tècniques, organització de la
Convenció anual, reunions amb altres entitats i organismes a nivell català i de tot l’Estat i diverses reunions
institucionals.

De les actuacions hem de destacar que l’associació vol apropar-se a
totes les províncies del territori català i per això està celebrant
jornades informatives a Girona, Lleida i Tarragona.

També hem incorporat un sistema de videoconferència per estar més a prop dels empresaris del Sector,
quan organitzem jornades, reunions, trobades, cursos.... facilitant la seva participació i assistència.

Hem millorat la nostra pàgina web , fent-la més àgil, amb noves
seccions (calendari d’actes, vídeos, media...) amb noticies
actualitzades, més informació a l’àrea privada dels socis i enllaços amb
les entitats col·laboradores.

Des del nostre departament administratiu i gràcies a la col·laboració amb PIMEC, estem enviant els reculls
de premsa diaris amb tota la actualitat econòmica i empresarial.
Hem climatitzat la nostre aula-taller pel confort dels alumnes que fan les pràctiques.
Seguim treballant en un sistema de qualitat 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.
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Junta Directiva i
Assemblea
General

El passat mes de maig s’han celebrat les eleccions per la
renovació de la Junta Directiva d’ASCEN de conformitat amb el
que estableix l’article 36 dels Estatuts de l’Associació, pels
propers 4 anys.
Revisades les candidatures i fet el recompte de les votacions, les
persones que passen a formar part de la nova Junta Directiva son
les següents:
-

DAVID CLAPES
JOSE LUIS CORRAL
MONTSERRAT CRESPO
ANTONI FONT
JORDI MARTINEZ
LOURDES MONCUNLL
CESAR MORALES
MERCE MULLOR
VICTOR RECODER
ELISARDO RUBIO
JOSEP TRES
MARGARIDA VALLS

Una vegada acabada l’assemblea els membres de Junta es van
reunir pel nomenament del President i ha estat reelegit el Sr.
JOSEP TRES.
Durant l’any 2019, s’han celebrat 11 reunions de junta directiva
ordinàries, 1 assemblea general ordinària.
A l’assemblea ordinària es va presentar el balanç 2018,
pressupost 2019 i la Memòria anual d’activitats.
Alguns dels acords i temes més rellevants assolits per la Junta
Directiva han estat els següents:
▪

Reunions amb Direcció General de Contractació pública
per l’elaboració d’informes.

▪

Reunions a Girona, Lleida i Tarragona amb empreses
associades i no associades del Sector de neteja per estudi de
les necessitats i mancances de les províncies catalanes.
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▪

Signatura conveni col·laboració amb ADESLAS y QUIRON
PREVENCION.

▪

Presentació als associats del 1er. Postgrau de Direcció
d’empreses de neteja amb titulació universitària.

▪

Adquisició d’equip audiovisuals per videoconferències.

▪

Presentació recurs conveni Hosteleria

▪

Assistència i participació a la reunió preparatòria del
conveni nacional.

▪

Jornada sobre el Registre horari celebrada a la Sala d’actes
d’ASCEN.

▪

Signatura de col·laboració amb el Saló Expoquimia.
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Comissions de Treball:
Les comissions de treball tenen l’objectiu l’ajuda al compliments dels objectius i necessitats de l’associació.
Els seus membres son empresaris de les empreses associades i que estan afectats per la temàtica de cada
comissió. Les comissions estan obertes a qualsevol associat que en vulgui formar part.

Comissió de
promocions i
serveis

La seva finalitat és gestionar els recursos que puguin aportar les
empreses col·laboradores, a nivell de presentacions, cursos, seminaris,
material per l’aula de pràctiques, etc., a més d'obtenir ofertes i
promocions per als associats.

▪
▪
▪

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 i oferir-los el patrocini de la convenció d’ASCEN.
Organització de les jornades formatives dels socis col·laboradors:

Abril:

PULEX/ SERVICLEAN : Sistema de neteja de vidres

Maig :

Juntament amb els nostres assessors jurídics GLEGAL, les empreses
PEIXE SOFTWARE i VIGILANT van parlar del Registre horari

Setembre: VIUDEZ PUERTA: Nou sistema de restauració, manteniment i abrillantant de terres.
Octubre:

ASERIPORT: Sistema de neteja i desinfecció de superfícies.
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La seva tasca és promoure i fer visible l’associació amb l’organització
d’actes, aportar continguts a la revista E&L, a la newsletter i a les
xarxes socials. La comissió també forma part del Comitè Organitzador
de la Fira de Barcelona i s’encarrega de l’organització de la Convenció
Anual d’Empresaris.

Comissió
d’imatge

NEWSLETTER: Per tenir informats puntualment als nostres associats,
mensualment recopilem totes aquelles actuacions , esdeveniments,
formacions, actes, etc. duts a terme des de l’associació o participació
dels seus membres. Aquest any hem fet l’enviament d’onze
newsletters i s’ha observat un increment a les subscripcions, respecte
l’any passat.

REVISTA
▪

ASCEN edita la Revista E&L i ha mantingut diverses reunions amb
el comitè i els departaments de redacció i publicitat d’
Empresa&Limpieza per la coordinació, elaboració i propostes dels
continguts de cada número de la Revista i de l’anuari.

▪

Edició de 4 números d’ E&L anuals, d’àmbit nacional, amb una
tirada de més de 3000 exemplars per número.

▪

Preparació de la 8ena 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.

▪

La revista E&L en el seu format digital, ha duplicat les visites
respecte l’any anterior. Aquest 2019 hi ha 55.000 usuaris únics i
s’han visitat 147.000 pàgines, el que significa que la revista està
aportant valor als lectors.

▪

El portal de les pimes, 'Pime al Dia', ha fet una entrevista al nostre
president Josep Tres, on ha parlat de les problemàtiques més
comunes de les empreses de neteja, dels fets més destacats que
s’han aconseguit des de l’associació, ja que ASCEN forma part de
diferents comissions i taules de representació, les principals línies
d’actuació de l’associació, i els reptes de futur d’ ASCEN.
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CONVENCIÓ:

▪

▪

Organització de la 41 Convenció anual d’empresaris de neteja, a la
Masia Can Cortada de Barcelona amb la presència de més d’un
centenar d’assistents entre associats, col·laboradors , presidents
d’associacions i representants d’entitats públiques i sindicals.

▪

Lliurament de l’escultura Fidelitat a les empreses OPTIM i VIUDEZ
PUERTA que porten 25 anys associades.

▪

Lliurament del reconeixement als socis col·laboradors pel primer
any com associats a l’empresa RADIOBIT SISTEMAS

▪

Photocall a la zona de l’aperitiu amb el Patrocini de les següents
empreses:

La convenció va comptar amb l’assistència del President de Pimec Josep González, el president de la
Plataforma Pymes José Luis Roca, el Director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa, el President
de l’ACEDE Joan Vilar, el President d’AEFIMIL Sr. Javier Cucalón, el president d’ASPEL Juan Díez de los
Ríos, el president d’AFELIN Jesús Martínez, la Directora Territorial de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social del Ministeri de Treball i Seguretat Social Rosa Santos, representants de les diferents
associacions provincials i representants del sindicats CCOO i UGT.
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ASCEN té la certificació del Sistema de Gestió de Qualitat conforme als
requisits de la NORMA ISO 9001:2015; la comissió és responsable de
la seva execució, informant a la Junta Directiva de les novetats sobre el
seu desenvolupament i eficàcia, pel compliments de la seva política i
objectius.

Comissió de
qualitat
(Iso 9001/2015)

En compliment amb els requisits que estableix la norma, la comissió de
qualitat ha mantingut diverses reunions per fer el seguiment dels
objectius i indicadors, definició del DAFO i anàlisi del context de
l’organització.
▪

Adaptació a la norma ISO 9001:2015 en matèria de Gestió de la
Formació i assessorament a les empreses associades.

▪ En compliment de la política de qualitat d’ASCEN, el personal
d’ASCEN ha realitzat 6 accions formatives.
▪

El resultat de l’enquesta de satisfacció als nostres associats sobre
diferents àrees ha estat d’un 87,79% de satisfacció global .

▪

El resultat de l’enquesta de l’assessoria jurídica ha estat del
90,91% de satisfacció, les jornades formatives del 90,63% i els
acords de col·laboració del 81,82%.

satisfacció global
6,74
SATISFECHO
INSATISFECHO

87,79
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Comissió
d’estratègia i
creixement

La comissió té com objectiu l’estratègia d’oferir nous serveis així com
el creixement del nombre dels seus associats, per tenir major
representativitat davant de les administracions i en les negociacions
del conveni de neteja autonòmic i estatal.

La comissió ha visitat diverses empreses no associades de les
províncies de Girona, Lleida i Tarragona, per tenir un canvi
d’impressions, conèixer la problemàtica de les empreses del Sector,
explicar la importància de la formació i el nou marc legislatiu de la
subrogació i així impulsar el creixement de l’Associació i continuar
treballant amb la captació de noves empreses .
Aquest any 2019 s’han associat 10 noves empreses.

Trobada empresaris de neteja a Lleida

Trobada empresaris de neteja a Tarragona

BARCELONA

1%
4%

TARRAGONA

19%

LLEIDA

2%
2%

72%

GIRONA
ALTRES
COL·LABORADORS

Trobada empresaris de neteja a Girona

Empreses associades a ASCEN per territori
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Comissió de
formació

La comissió gestiona els plans de formació d'ASCEN i estudia les
necessitat formatives del sector per dur a terme les accions
formatives més adients, per tal que els treballadors puguin
desenvolupar correctament les seves tasques a les diferents àrees de
l’empresa.

▪

Celebració de diverses reunions amb AÜRT per planificació de
les accions formatives.

▪

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

▪

Durant l’any 2019 al centre formació d’ASCEN s’han realitzat
46 accions formatives que han resultat més de 1600 hores de
formació.

▪ Hem ofert als nostres associats les següents accions i cursos,
subvencionats i/o amb el crèdit bonificable.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PRIMERS AUXILIS
CERTIFICAT PROFESSIONALITAT DE NETEJA
CONTROLADOR D’ACCESSOS
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
LIDERATGE D’EQUIPS
XARXES SOCIALS
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
CONTROL DE PÀNIC
TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ
MANIPULADOR D’ALIMENTS
COMPTABILITAT INFORMATITZADA
GESTIO DE L’ESTRES
FORMACIO ESPECIFICA ALARMES I TRANSPORTS
EXCEL AVANÇAT
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▪

Des del departament Administratiu hem atès les consultes de
les empreses ja sigui mitjançant trucades telefòniques o per email, donant resposta, solucions i suport a totes les consultes
formulades pels associats.

▪

Hem fet seguiment de la satisfacció dels associats amb
l’enquesta, en diferents àrees i hem resolt les incidències
relacionades amb els socis.

▪

Diàriament revisem els butlletins oficials i enviem les diferents
publicacions que considerem importants pels empresaris,
també estem enviant la publicació dels concursos públics a les
empreses que ens ho demanen.

▪

Igualment estem enviant el recull de premsa diari.

▪

S’ha enviat informació de l’associació a 155 empreses no
associades, per captació de nous socis, el 55,95% a empreses
de neteja i el 5,56% a socis col·laboradors, amb seguiment
exhaustiu de trucades i mails.

▪

S’han realitzat diverses visites als empresaris del sector per
conèixer les seves necessitats.

▪

S’han recollit les mostres d’agraïment i felicitacions, així com
les propostes de millora i no s’han detectat baixes per
insatisfacció del servei.

▪

S’ha contactat amb els socis col·laboradors perquè puguin fer
presentacions dels seus productes/maquinària/serveis a la seu
d’ASCEN.

Departament
administratiu

5,56%

enviament informació no associats

55,95%
EMPRESES NETEJA
SOCIS COL·LABORADORS
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Taules rodones, conferències, jornades, ponències
Des d’ASCEN hem assistit a diversos actes, esmorzars de treball, trobades, xerrades, ponències..,
participant i donant la nostra opinió sobre aquells aspectes que considerem importants pel nostre
sector. A continuació destaquem els següents:

▪

29/01 Esmorzar-col·loqui amb la candidata per PdCat a
l'Alcaldia de Barcelona, la Sra. Neus Munté, on es van tractar
els temes que envolten l’actualitat política, econòmica i social
de la ciutat comtal , també va abordar les línies estratègiques i
les propostes sobre els 3 grans reptes que té Barcelona:
Habitatge, seguretat i mobilitat.

▪

15/02 Trobada amb Ernest Maragall, candidat a l’alcaldia de
Barcelona amb ERC, on es van tractar els temes de més interès
per la ciutat de Barcelona, com són la mobilitat, la seguretat o
les desigualtats.

▪

28/02 Assistència a la trobada “Nous reptes de la contractació
pública amb les pime” organitzada per la Direcció General de
Contractació publica , amb la presentació de la Guia de foment
de la contractació de Pime.

▪

28/03 Trobada amb l’Ex president de la Generalitat Artur Mas
per tractar els temes de l’actualitat política a Catalunya.

▪

10/04 Assistència a la Jornada “El futur del Treball”
l’objectiu de l’acte era garantir que el treball continuï sent un
puntal a les nostres societats, La jornada va tocar tres punts
claus: Treball segur i saludable, noves formes d’organització de
treball i el treball decent i de qualitat
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▪

15/05 Sota el títol ‘NOVES TENDÈNCIES EN CONTRACTACIÓ
PÚBLICA: REPTES I OPORTUNITATS PER A LES EMPRESES’, el
president d’ASCEN va participar en la Jornada de la
Contractació pública, organitzada per Pimec dins del marc
del Saló CONSTRUMAT, on es va parlar, entre altres temes,
dels requisits legals i econòmics per a les empreses
licitadores, l’obligatorietat del registre pels licitadors (RELI),
així com la visió de les empreses i l’administració.

▪

13/06 El president d’ASCEN va assistir a l’acte de
presentació de la ‘Guia per a la compra pública d’innovació’.
El secretari general del departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda, Albert Castellanos, va posar de
manifest que la obligació com a administració és incentivar
la innovació a través de la contractació pública per afavorir
la modernització i la millora dels serveis públics.

▪

09/07 El Secretari de la Junta Directiva d’ASCEN va assistir
a la trobada amb el primer secretari del PSC Miquel Iceta
per tractar temes d’actualitat política i empresarial de
Catalunya.

▪

17/07 Organitzat pel Fòrum Europa Tribuna Catalunya el
president d’ASCEN va assistir a la ponència del conseller de
Treball , Afers Socials i Familia Chakir El Homrani. El polític
català va detallar els reptes als quals ha de fer front
Catalunya els propers mesos i anys i va aprofitar igualment
per reclamar més competències per a Catalunya en matèria
laboral.

▪

10/10 participació a la jornada “Generant Valor a la
Societat“ a l’auditori d’ABERTIS amb la col·laboració i les
ponències de diferents personalitats de l’administració
pública. Jornada organitzada per l’ACEDE.
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Altres : Actes de col·laboració, solidaris, presència a xarxes...

▪

L’Associació es suma a la celebració del dia de l’agraïment al personal
de neteja, que es celebra cada any el 16 d’octubre simultàniament
a tot Europa, dedicat a totes les empreses del Sector, amb la cessió
de les instal·lacions i ajut a l’organització, promogut per KÄRCHER.

▪ Signatura de l’acord de col·laboració amb ADESLAS, per oferir una
Oferta d’assegurança avantatjosa per als associats a ASCEN , familiars i
Treballadors.

▪

Signatura de l’acord de col·laboració amb QUIRON PREVENCION,
Ofertes exclusives per associats en matèria d’accidents, sinistralitat,
absentisme, servei 24 hores.

▪

Signatura de l’acord de col·laboració amb el Saló EXPOQUIMIA,
on es presentaran les grans novetats en el Sector químic i oferirà
solucions reals adaptades a sectors tant diversos com l’automoció,
la salut, la detergència, l’alimentació i la tecnologia.

▪

ASCEN seguint amb l’objectiu de promoure la Responsabilitat
social a les empreses del sector, fomentant una ocupació de
qualitat, continua col·laborant amb CÀRITAS DIOCESANA i
assisteix a l’acte d’inauguració de l’empresa d’inserció
laboral BRINS D’OPORTUNITATS.
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▪

ASCEN sensible amb el compliment de la Responsabilitat
Social Corporativa de les pimes ha ofert novament
aquest 2019 LOTERIA SOLIDARIA als seus associats.

▪

ASCEN és present a les principals xarxes socials
adaptant-se a les noves eines de comunicació i hem
renovat el nostre web www.ascen.net que és sempre
actualitzat, fent que sigui més àgil la seva consulta i
afegint noves seccions.
Twitter: @AscenAsocNeteja Facebook: @ascenassociacio.

▪

Acord de participació a la segona edició del Saló de
l’Ocupació Juvenil, una font d’oportunitats i una guia per
els joves que vulguin iniciar la seva trajectòria professional.

▪

ASCEN participa en el projecte de l’Ajuntament de
Barcelona BARCELONA+SOSTENIBLE per contribuir a la
millora de la qualitat de neteja a la ciutat i hem elaborat
un pla d’acció perquè les empreses de Barcelona que s’hi
adhereixin, puguin beneficiar-se de la reducció del 10% del
preu públic de recollida de residus als punts verds.

▪

Aquest any ens hem sumat al repte proposat per
BARCELONA+SOSTENIBLE #beuresenseplastic, en el marc
de l’estratègia Residu Zero de l’Ajuntament de Barcelona,
en resposta a la problemàtica que generen els plàstics d’un
sol ús, reduint el consum dels gots de plàstic a l’espai de
treball i al centre de formació. Des d’ASCEN hem
aconseguit un cas d’èxit amb la implantació d’aquest
repte.
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Mesas de treball

Comissió
Sectorial

La comissió sectorial de Serveis de Neteja d’Edificis de Catalunya, es
reuneix de forma ordinària, mensualment i extraordinàriament cada
vegada que ho requereixen les necessitats del Sector. 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.

La comissió de seguiment de l’Acord marc es reuneix de forma
periòdica pels contractes derivats dels Edificis Administratius de la
Generalitat de Catalunya.

▪

Reunió amb Mercè Corretja (Directora de la Oficina de Supervisió
i Avaluació de la Contractació Pública) per tractar els temes de la
contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

▪

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
de les licitacions o adjudicacions. S’han presentat 9 reclamacions i
s’han rebut 6 respostes positives (66,66%).

▪

Comissió de Seguiment de l’acord marc.

▪

Reunió amb Aurora Corral, Presidenta del Col·legi d’Interventors
de Catalunya.

▪

Reunió amb Miquel Benito, Director de Coordinació de
contractació de l’Ajuntament de Barcelona.

▪

Propostes per la millora del codi de Bones practiques.
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Mesa
contractació
pública
Ajuntament de
Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals publiquen a
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya la
informació de totes les seves licitacions i dels contractes formalitzats i
en tràmit.
La mesa de contractació pública es crea per negociar el tema de les
licitacions públiques, per tractar la qüestió de les empreses socials i el
criteri de puntuació. El grup de treball es reuneix periòdicament.

▪

Assistència a les reunions del Grup de treball de Contractació pública .

▪

15/05 Jornada ‘NOVES TENDÈNCIES EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA:
REPTES I OPORTUNITATS PER A LES EMPRESES’

▪

13/06 Jornada ‘El repte de la compra pública d’innovació a la
Generalitat de Catalunya’.

▪

26/06 reunió amb. Albert Castellanos, secretari general del
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i Mercè
Corretja, directora general de Contracció Pública, per parlar sobre
la Llei de contractació de serveis a les persones.

▪

29/11 Jornada: “La contractació pública a Barcelona: una oportunitat
per a les pimes” orientada a conèixer de primera mà les polítiques i
iniciatives impulsades per l’Ajuntament de Barcelona en matèria de
contractació pública i a fomentar la participació de la pime en les
licitacions públiques.

▪

26/11 Assistència a la Jornada 'Una mirada preventiva als riscos en la
contractació pública', organitzada conjuntament per la Direcció
General de Contractació Pública i l’Oficina Antifrau de Catalunya
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Conveni
Autonòmic i
comissió
paritària

Per a la negociació del conveni autonòmic, es va contractar els
serveis d’Assessoria laboral de Pimec, amb l’objectiu de portar a
terme una negociació més adequada a l’entorn social actual i a les
necessitats del sector. El conveni vigent té una durada des del 2017
al 2021.

▪

Constitució de la comissió paritària per l’any 2019 que està
formada per 5 membres per la part empresarial i 5 per la
part sindical (segons l’article 11 del conveni de neteja)
Cada organització podrà designar un assessor.

▪

Durant l’any 2019 s’han rebut 15 escrits per la Comissió i
s’han celebrat diverses reunions per donar a resposta a les
consultes.

▪

Preparació i enviament al associats d’escrit amb la
repercussió econòmica i l’augment de l’any 2019.
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Laboral: Assessoria Juridica

Per la prestació dels serveis d’assessoria jurídica a les empreses associades, el bufet GLEGAL, dona
orientació i resposta personalitzada a les consultes sobre l’aplicació i interpretació del Conveni de
Neteja, contractació laboral, inspecció de treball i en general aquelles qüestions bàsiques més
habituals per la presa de decisions del Departament de Recursos Humans.

▪

Aquest 2019 s’han rebut un total de 84 consultes i les més freqüents han estat les
subrogacions amb un 16,66% ,les llicències retribuïdes amb un 8,33%, la jubilació
anticipada amb un 7,14% i la subcontractació amb un 5,95%.

▪

Des de l’assessoria hem enviat 5 circulars informatives sobre temes rellevants a
les empreses de neteja.

▪

El 29 de maig es va celebrar una jornada sobre el Registre Horari on l’assessor va
fer una exposició dels punts més rellvants de la llei 8/2019 i la obligatorietat de
portar un registre diari de la jornada laboral.
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Relacions amb les Patronals i Federacions

ACEDE: ASSOCIACIÓ CATALANA
D’EXECUTIUS, DIRECTIUS I EMPRESARIS

L’ACEDE és l’associació que agrupa a empresaris de diferents sectors, representants polítics de tots els
partits, agents socials, patronals i sindicals. L’ACEDE és la plataforma catalana de participació creada per
trencar amb les disputes històriques entre sectors i col·laborar de forma eficient, preocupant-se pels
problemes sectorials i locals de les pimes catalanes. El president d’ASCEN és membre de la Junta Directiva
de l’ACEDE.
Reunions de treball i trobades amb:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Neus Munté (candidata PdCAt a l’Alcaldia de Barcelona)
Ernest Maragall ( candidat ERC a l’Alcaldia de Barcelona)
Manel Valls (candidat independent per Ciutadans a l’Alcaldia de Barcelona)
Jaume Collboni (candidat PSC a l’Alcaldia de Barcelona)
Teresa Pitarch (candidata Convergents a l’Alcaldia de Barcelona)
Daniel Vosseler (candidat Barcelona com tu a l’Alcaldia de Barcelona
Josep Bou (candidat PPC a l’Alcaldia de Barcelona)
José Montilla ( ex-president de la Generalitat)
Albert Castellanos (Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda,)
Enric Vinaixa (Director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut
Laboral)
Marta Pascal (Senadora representant del Grup parlamentari PdCat-CDC)
Ferran Falcó (secretari general de territori i sostenibilitat)
Mª Àngels Chacón ( Consellera d’empresa i coneixement)
Joan Tardà (ERC)
Assistència a les reunions mensuals de la Junta Directiva de l’ACEDE.
Reunions de la mesa d’entitats del tercer sector, en defensa de les persones amb vulnerabilitat
social.
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AFELIN: ASOCIACIONES FEDERACIONES Y
EMPRESAS DE LIMPIEZA NACIONALES
AMB LA PARTICIPACIÓ DIRECTA D’ASCEN

AFELIN és la federació que agrupa a les Organitzacions Empresarials del Sector de neteja de tot el
territori nacional, per defensar els drets empresarials. El president d’ASCEN ostenta la
vicepresidència.
▪

Assistència del President d’ASCEN, 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 per a la revisió, actualització i millora
dels manuals del CPL.

▪

Informació de les reunions de l’Observatori Estatal del Sector de Neteja d’Edificis i Locals.

▪

Informació de les comissions de contractació publica i negociació col·lectiva.

▪

Assistència d’AFELIN al Congrés de la FIDEN (Federación Internacional de Empresas de
Limpiezas) en el mes d’octubre a Maastricht (Países Bajos).

▪

Creació d’una nova comissió de treball ,per tractar la problemàtica de la subrogació de
les empreses especialitzades en serveis de ma d’obra intensiva, com és la neteja.
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MICRO PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA

PIMEC és la confederació patronal més representativa que representa i defensa els interessos
de les micro, petites i mitjanes empreses (Pimes) i els autònoms de Catalunya.
PIMEC és l'agent social més representatiu a Catalunya, que participa en més de 430 taules i
comissions de treball amb les administracions públiques i els altres agents socials més
representatius, a més d’opinar de manera regular sobre iniciatives legislatives i polítiques
públiques i fer propostes per defensar i representar els interessos de les pimes i autònoms. El
President d’ASCEN és membre de la Junta Directiva de PIMEC.
▪

Assistència a reunions de Junta Directiva de PIMEC.

▪

Assistència a reunions de la Comissió Laboral i Comissió de Contractació Pública.

▪

Reunions amb el President Josep González i amb el Secretari Antoni Cañete.

▪

Assistència i participació a diverses Jornades Tècniques, mesas de treball,
conferències i col·loquis.

▪

Assistència a la reunió amb el president de la Confederació Joan Segarra, la
vicepresidenta Elena Fontanet, Josep Serrano (Tresorer) i Laia Grabulosa,
(Directora), per tractar el projecte de llei de la licitació amb el Tercer Sector.

▪

Assistència a la 32ena edició dels premis Pimes organitzats per PIMEC que
reconeixen les millor iniciatives empresarials realitzades a Catalunya durant
l’any 2018 en diferents àmbits.
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PLATAFORMA MULTISECTORIAL CONTRA LA
MOROSIDAD

ASCEN col·labora a través d’AFELIN i de forma activa amb la PMcM Plataforma Multisectorial Contra la
Morosidad (Confederació d’associacions patronals) amb l’objectiu de combatre la morositat a Espanya,
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 i impulsar una cultura ètica de compliment de
terminis de pagament.
La PMcM ha intensificat la seva activitat en l'anàlisi de dades i divulgació de situacions d'abús que continuen
produint-se en matèria de terminis de pagament.
L'objectiu principal de la Plataforma, es centra en aconseguir el compromís dels principals partits polítics
per reprendre la tramitació de la Llei de Reforç de Lluita contra la Morositat.

▪

Reunions de treball amb Antoni Cañete ( President de la Plataforma Multisectoral
contra la Morositat) i amb la vicepresidenta Pilar Ferrer.

▪

Col·laboració en l´elaboració de 16 propostes de mesures legislatives i reglamentàries
per minimitzar el risc de morositat.

▪

11/04 Celebració de l’Assemblea General de la Plataforma contra la Morositat

▪

Publicació del "Informe sobre Morositat: Estudi Terminis de Pagament a Espanya
2019", que estableix que, el termini mitjà de pagament a proveïdors va augmentar
en el sector públic en 2 dies (un 3%) -passant de 68 a 70- , allunyant-se encara més
dels 30 dies que estableix la llei i que el termini mitjà de pagament de el sector privat
continua lluny dels 60 dies, termini màxim legal.

.
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PLATAFORMA MULTISECTORIAL EN DEFENSA DE LES PYMES

ASCEN, en representació d’AFELIN ha col·laborat activament per la creació de la plataforma
pymes d’àmbit nacional i ostenta la seva vicepresidència. Els principis fonamentals , entre d’altres
son la defensa d’un model de capitalisme inclusiu basat en la igualtat d’oportunitats i el compromís
amb la societat, l’impuls d’un entorn legal i normatiu favorable a les pimes , el recolzament a un
marc laboral on les pimes puguin influir de manera decisiva, en els convenis col·lectius i la lluita
contra les practiques restrictives de la competència.
La plataforma està formada per les següents associacions:
-

AECPYMES
AFELIN
ANPIER
FENADISMER
PIMEC
COACEB
AEEET
ANCOPORC
ANITEAF

-

PIMEM
PIMEFF
PIME MENORCA
PMcM
ANEFAGAM
UATAE
COAG
ANTA

Assistència a diverses reunions de Treball , per la presentació de la plataforma i document marc
i trobades amb:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

OCDE a Paris.
Fundacion alternatives
Sindicat USO
Alta comissionada para la Agenda 2030
Reunió a CNMC
CCOO
GESTHA-Plataforma per la Justicia Fiscal
IU
Banco de España
Mas Madrid
OIT
Consell de Consumidors i usuaris
COAG
Trobada amb el vicepresident de SME United
CES
Amb el Secretari General de la Casa de Su Majestad el Rey
i el Cap de Gabinet.
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Òrgans 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. David Clapés
Sr. José Luis Corral
Sr. Elisardo Rubio
Sra. Montse Crespo
Sr. Cèsar Morales
Sra. Mercè Mullor
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
Assessoria Jurídica
Sr. Claudia Rifa / Sra. Aina Avila / Sr. Miguel Gudin
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
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