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Benvolguts i benvolgudes, 
 
Aquest 2020 ha estat un any molt complicat per tots, ningú podia 
preveure que la Covid-19 ens portés a una crisi d’escala mundial i que 
ens ha tocat viure de ple.  
A nivell empresarial ens ha generat una situació d’incertesa,  amb una 
important pèrdua o reducció  de serveis als nostres clients , llocs de 
treball, situacions d’ertos, manca d’epis. A nivell personal, tots  d’una 
manera o altre  hem patit molt a prop la malaltia i ens hem vist 
obligats, amb les restriccions,  a sofrir el distanciament amb els nostres 
pares, fills,  amics...  
 
Des d’ASCEN en la nostra tasca de representar  i defensar els interessos 
de les nostres empreses, tant els membres de junta com la direcció i el 
personal administratiu, hem estat treballant de ferm i en contacte 
constant amb vosaltres. Gràcies a l’adaptació de les noves eines 
tecnològiques, hem fet entre tots un esforç, per tenir-vos 
permanentment informats amb l’enviament de publicacions ,  decrets, 
lleis, resolucions, butlletins, protocols de neteja, tot per donar-vos 
suport i resposta a les vostres consultes. 
 
També hem participat a diferents reunions  (tant presencial com 
telemàticament)  amb ministres,  consellers, directors generals i 
membres de  l’administració, patronals i associacions sectorials  a nivell 
nacional i autonòmic,  per explicar-los la problemàtica del sector i per 
reclamar mesures i ajuts per reactivar l’activitat empresarial, els hem 
fet arribar les vostres preocupacions  que, en definitiva son les nostres i 
ens afecten a tots, necessitem un Govern fort i estable per la 
recuperació econòmica i futur de les empreses  després de l’aixecament 
de l’estat d’alarma. 
 
He de destacar i  ha quedat demostrat, que la neteja és un servei 
essencial i professional, i lamentablement hem hagut de patir una 
pandèmia perquè la societat  reconegui la tasca que les persones 
treballadores del nostre Sector, esta realitzant dia a dia.  
 
Espero sincerament  que les empreses siguem capaços de superar 
aquesta situació, que ens faci més forts i competitius, amb la capacitat 
de seguir creixent i veure el futur amb optimisme i vull agrair-vos una 
vegada més , la confiança que ens heu demostrat i els missatges 
d’agraïment que ens heu fet arribar, que ens ajuden a mirar endavant, 
amb optimisme i  fer millor la nostra feina. 
 
 
Josep Tres 
President d’ASCEN 

Salutació del 

President 
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Des del naixement d’ASCEN l’any 1977 (abans ASIEL)  seguim treballant per la defensa dels interessos de les 
empreses associades, dignificar el Sector i ser cada dia més professionals. 
 
Aquest any 2020, malgrat la pandèmia de la Covid-19,  hem hagut de esforçar-nos durant l’estat d’alarma, 
les restriccions, els confinaments,  i adaptar-nos a un nou sistema de treball,  per seguir oferint als empresaris 
tota la informació, notícies, serveis i resoldre totes aquelles consultes que se’ns han plantejat. 
 
Son moltes les accions que s’han dut a terme des d’ ASCEN, entrevistes als diferents mitjans de comunicació, 
notes de premsa, consultes al PROCICAT, a SALUT/Gencat, reunions amb el departament de Sanitat, 
conferències amb la Ministre de Treball, reunions amb el Director del SEPE, 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,  
reunions amb altres entitats i organismes a nivell català i de tot l’Estat i diverses reunions institucionals. 
 
Gràcies a la col·laboració de PIMEC hem facilitat un número de telèfon exclusiu perquè els associats poguessin 
formular consultes sobre els ERTOS, i la seva tramitació a uns preus especials i  seguim enviant els reculls de 
premsa diaris amb tota la actualitat econòmica i empresarial. 
 
Al nostre web, a l’àrea NOMES SOCIS, hem inserit els protocols de neteja oficials de diferents centres de 
treball, que teniu a la vostre disposició. 
 
Des de fa 17 anys, seguim treballant en un sistema de qualitat en compliment de la ISO 9001:2015, per la 
consecució dels objectius de l’Associació. 
 
Hem creat un protocol per les nostres oficines, amb un pla d’actuació i mesures de contingència davant la 
pandèmia de la Covid-19 amb la finalitat d’assegurar l’activitat de l’empresa i protegir la salut dels 
treballadors i treballadores. 
 
També hem desenvolupat un protocol d’actuació al centre de formació, en compliment amb la normativa 
vigent, del departament de sanitat, per la seguretat dels alumnes, professors i personal de l’associació. 
 
A continuació us fem un resum de les actuacions per àrees. 
 
 
 
 
 
 
 

Memòria Ascen 2020 
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Durant l’any 2020, s’han celebrat 11 reunions de junta directiva 
ordinàries , 1 extraordinària i 1 assemblea general ordinària el 16 
de setembre de 2020. A partir del mes d’abril les reunions van ser 
per videoconferència. 
 
Hem de destacar la baixa d’un dels membres de Junta, el senyor 
Antoni Font, així com la incorporació del senyor José Antonio 
González com vocal i el nomenament del càrrec de tresorera a la 
senyora Montserrat Crespo. 
 
A l’assemblea ordinària es va presentar el balanç 2020, 
pressupost 2021 i la Memòria anual d’activitats que es va celebrar 
en modalitat mixta (presencial i videoconferència) en compliment 
amb les mesures establertes pel Ministeri de l’Interior. 
 
Alguns dels temes més rellevants plantejats i treballats per la 
Junta Directiva han estat els següents: 

 

• Reunió amb Enric Vinaixa- director General de Relacions 
Laborals- per tractar el tema l’afectació i repercussió de la 
Covid-19 en l’absentisme. 

• Sentència de la Audiència nacional en referència al registre 
horari. 

• Reunió d’empresaris de Girona 

• Aplicació dels ERTOS (Expedient Regulació Temporal 
d’ocupació) per causes de força major i ETOPS (per causa 
Econòmica, Tècnica, Organitzativa o de Producció). 

• Mancança d’EPIS, restriccions en neteja per tele-treball, 
registre ROESP. 

• Escrit a la Ministra de Treball 

• Escrit al Director del SEPE. 

• Consulta sobre els criteris indemnitzables a la facturació amb 
les Administracions. 

• Consulta sobre les bonificacions a la seguretat social. 

• Protocols de neteja a diferents àmbits. 

• Sol·licitud i aprovació a l’INCUAL de la inscripció d’ASCEN com 
entitat col·laboradora. 

• Creació de la comissió de Contractació pública 
 

 

 
 
    
 
 
                                         Assemblea General 16-09-20 

Junta Directiva i 

Assemblea 

General 
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Les comissions de treball tenen la missió d’ajuda al compliment dels objectius i necessitats de l’associació en 
aquelles àrees que afecten, de manera molt directa, l’activitat del dia a dia de les nostres empreses. 
 
Els seus membres son empresaris associats i que desenvolupen en profunditat, la problemàtica de cada 
comissió i  estan obertes a qualsevol persona que, voluntàriament, vulgui contribuir amb  la seva experiència 
i coneixement, sempre des de l’intercanvi d’opinions, diàleg, cooperació, coordinació i propostes de diversa 
índole. 
 
 
 

La seva finalitat és gestionar els recursos que puguin aportar les 
empreses col·laboradores, a nivell de presentacions de les últimes 
novetats,  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. 

▪ Organització de les jornades formatives  dels  socis col·laboradors 
▪ Seminari: Present i futur de les empreses de neteja i higiene”. 
▪ Organització i difusió de les Jornades Formatives dels socis 

col·laboradors: 
 

 
 

        
 

 

 

 

 
 
 

  
    
 
 

Comissions de Treball: 
 

 

Comissió de 

promocions i 

serveis 
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La seva tasca és promoure i fer visible l’associació amb l’organització i 
col·laboració en ’actes,  fires, congressos,  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. 
 
 
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 de 10 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 xerrades 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 2700 exemplars per número. Hem potenciat la edició 
digital, a causa del tancament de les impremtes i hem de destacar 
que ha tingut molt bona acollida dins el sector. 

 

▪ La revista E&L en el seu format digital ha tingut 431.950 usuaris únics 
i el nombre de visites ha estat de 1.182.102, el que fa pensar que el 
format digital ha aportat valor entre els lectors. El butlletí digital 
Covid-19 ha tingut un volum de 5000 visites durant els mesos de 
confinament (març-juny). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comissió 

d’imatge 
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▪ Preparació de la 9ena 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. 

 
▪ Assistència a la reunió del comitè organitzador del Saló Hostelco. 

 

▪ Elaboració del Pla d’acció de BARCELONA+SOSTENIBLE. 
 
 

 
CONVENCIÓ:   
Aquest any amb motiu de la Covid-19, ens hem vist obligats a ajornar la 
42 convenció d’ASCEN, esperem poder tornar a celebrar-la ben aviat, 
doncs considerem que aporta un important valor de networking que 
permet l’intercanvi d’opinions i coneixements, reforça la competitivitat 
alhora que estableix relacions més socials entre els empresaris del 
Sector. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebració de la  41 convenció d’ASCEN octubre 2019 
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ASCEN té la certificació del Sistema de Gestió de Qualitat conforme als 
requisits de la NORMA ISO 9001:2015 des de l’any 2004;  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. 
 

 
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 5  accions formatives. 

 
▪ Hem realitzat l’enquesta de satisfacció als nostres associats sobre 

les àrees de : assessoria jurídica, jornades formatives dels nostres 
socis col·laboradors i els acords de col·laboració i el resultat ha 
estat  d’un 95,65% de satisfacció global .  

 

▪ El resultat de l’enquesta de l’assessoria jurídica ha estat del 
86,96% de satisfacció i   les jornades formatives  i els acords de 
col·laboració del 100%.¡ de satisfacció. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comissió de 

qualitat  

(Iso 9001/2015) 
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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 mantingut relació amb diverses empreses no associades 
de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, per tenir un canvi 
d’impressions, conèixer les diferents preocupacions de les empreses del 
Sector a cada territori,  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. 
 
Els empresaris de Girona van iniciar la primera d’una sèrie de reunions 
bimensuals, en el mes de febrer,  que va tenir lloc a la seu de Pimec-
Girona, per tractar els temes que preocupen al Sector, com la manca de 
formació a la província. 
 
Aquest any 2020  s’han associat 10 noves empreses: 
 

o ALEXANDRA OCHOA 
o DADEAN MANTENIMENTS SL 
o FLOORPUL 
o GARBET INSERCIÓ 
o NETEGES COMPLETES I SERVEIS SL 
o OPTIMITIZEM ESPAIS SL 
o PLUS SERVICES 
o QUE TE LIMPIO 
o SOLUCIONES EMPRES. Y GESTION INMUEBLES FLAMINGO 
o TEBEX 

 
 

  
 
 
 
 

            
         
 
 

 
 

 
 Empreses associades a ASCEN a 31-12-20 distribuïdes  per territoris 

 

 

Comissió 

d’estratègia i 

creixement 
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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. 
 

▪ Durant l’any 2020  al centre formació d’ASCEN s’han realitzat 32 
accions formatives que han resultat més de 1000 hores de 
formació. 
 

▪ Reunions per a la creació de la qualificació de neteja i centres 
assistencials i hospitalaris de nivell 2. 
 

▪ Amb el volum de cursos que s’han fet a les aules del centre de 
formació d’ASCEN, hem habilitat la sala d’actes com una aula 
més, per poder atendre tota la demanda formativa. 

 

▪ Hem millorat el sistema elèctric de l’aula d’informàtica i de la 
resta d’aules en general. 

 

▪ Hem ofert als nostres associats 71 accions i cursos, 
subvencionats i/o amb el crèdit bonificable: 

 
 
 
 
 

     

10 claus per millorar la productivitat Igualtat i prevenció de l’assetjament 

Alemany a 1.a Introducció al learn manufacturing 

Atenció al client Legionel·la 

Català (cpnl) Lideratge (4 cursos) 

Certificat professionalitat 4 mod. Logística integral 

Com aplicar els nous incoterms Manipulador d'aliments 

Com puc vendre per internet? Manteniment d’equips de neteja (3 cursos) 

Comissió de 

formació 
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Contractació (6 cursos) Negociació col·lectiva -Sepe 

Certificat professionalitat neteja (4 mòduls) Neteja i tractament de superfícies  ( 4 cursos) 

CPL (2 cursos) Neuromarketing 

DEA Nomines i seguretat social ( 3 cursos) 

Educació emocional a l'aula Office 365 Excel basic 2019 

Empowerment motivació i lideratge Personal shopper 

EPIS (4 CURSOS) Prevenció de la legionel·losis 

Excel avançat superior Prevenció de treballs en alçada  

Excel intermedi 2019 Prl basic 

Excel·lència venta distancia Resolució de conflictes 

Gestió de compres i aprovisionaments 
Suport vital bàsic + desfibril·lació 
semiautomàtica (svb+dea) 2 cursos 

Gestió de l’estrès (4 CURSOS) Tècniques de negociació (3 cursos) 

Gestió de projectes Us nebulitzadors i  desinfecció d'espais 

Habilitats de comunicació Xarxes socials 

Higiene alimentaria-manipulador 
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▪ Des del departament Administratiu hem atès més de 400 
consultes de les empreses ja sigui mitjançant trucades 
telefòniques o per e-mail, donant resposta, solucions i suport a 
tots els dubtes formulats pels associats, a part del seguiment de 
les consultes a l’assessoria jurídica. 
 

▪ Hem enviat 74 circulars Covid-19,  amb informació referent a 
EPIS, ERTOS, relació de productes viricides, lleis, reials decrets, 
disposicions, etc..  

 

▪ 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 afecten directament als empresaris, enviem el 
recull de premsa i també estem enviant la publicació dels 
concursos públics a les empreses que ens ho demanen. 

 
 

▪ S’ha enviat informació de l’associació a 82 empreses no 
associades, per captació de nous socis, el 42,57% a empreses de 
neteja i el 12,84% a socis col·laboradors,  amb seguiment 
exhaustiu de trucades i mails. 

 
▪ S’han realitzat  diverses entrevistes 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 i/o mitjançant videoconferència. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Departament 

administratiu 
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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:  
 

 
16 de gener:  el president d’ASCEN va assistir a la Jornada : La igualtat 
de les dones en el lloc de treball’ organitzada per NUMINTEC, on es va 
debatre que l’erradicació de les pràctiques nocives sobre les dones és 
crucial per acabar amb la discriminació basada en el gènere que preval 
en moltes empreses i organitzacions. 
 
 
 
 
4 de febrer: Reunió amb l’administració per parlar de l’absentisme 
laboral i la problemàtica que suposa per les empreses dels diferents 
sectors representats a la reunió. 
 

 

 

5 de maig: Organitzat per la revista E&L i l'agència de comunicació 

Impacta Group, va celebrar el Seminari 'Present i futur de les empreses 

de neteja i higiene', amb la intervenció de les principals associacions i 

patronals del sector. Juan Díez de los Ríos, president d'ASPEL 

(Asociación profesional de empresas de limpieza), Jesús Martínez, 

president d'AFELÍN i el president d'ASCEN, Josep Tres.  

 

 

Després de respondre a diverses preguntes que van formular els 

assistents, i comprovar la incertesa que es viu en el Sector, van 

comentar els escrits que han fet arribar als ministeris de treball i 

sanitat amb el recolzament de les principals organitzacions sindicals, 

sol·licitant -entre altres qüestions- la flexibilització dels ERTOS i que els 

professionals de la neteja tinguin accés als EPIs. 

 

 

Taules rodones, conferències, jornades, ponències 
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6 de maig: Reunió virtual amb Artur Mas, (president de la Generalitat 
de Catalunya entre els anys 2010-2016), per comentar les polítiques 
d’actualitat. El president creu que s’ha de canviar la recepta política 
europea per evitar unes conseqüències, pel teixit empresarial, 
semblants a la crisi del 2008.  

 

 

També sosté que la Unió Europea haurà de relaxar el dèficit fiscal per 
tal que els països tinguin més marge de maniobra. Segons l’opinió del 
president, s’ha de protegir i defensar el teixit productiu i s’han de 
defensar els llocs de treball i els salaris. D’aquesta manera, es podria 
aconseguir una recuperació de l’economia més rapida i eficaç 

 
 
4 de juny: Trobada amb Victor Santa Barbara, la reunió es va enfocar en 
el moment actual i els problemes i dificultats amb què es troben les 
empreses; i es va realitzar en la línia de l'anterior trobada, que va tenir 
lloc just en el moment en què es va aprovar l'estat d'alarma i les 
empreses van començar a tramitar els ERTOs, sobresaturant el SEPE. 
Durant la reunió, Santa Barbara va resoldre dubtes concrets dels 
empresaris i va exposar la situació actual del SEPE, la qual es troba molt 
més estabilitzada. 
 
 

Assistència a diferents reunions i trobades virtuals amb: 
 

▪ Joan Canadell- President de la Cambra de Comerç 
▪ David Garrofé – Secretari de la CECOT 
▪ José Carlos Garcia de Quevedo- President institut crèdit oficial 
▪ Joana Ortega – Associació Catalana de Municipis 
▪ Nuria Viñas- Presidenta Dones pel Futur 
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▪ 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, impulsat per les 
Associacions AFELIN, ASPEL i amb el suport de E&L. 
 
 
 
 
 
 

▪ Visita  a les instal·lacions de la “Once” a Catalunya,  on es van poder 
conèixer les dificultats amb les quals es troben les persones amb  
problemes de visió i visita de la impremta sense tinta on s’imprimeixen  
els documents en Braille. 
 
 
 
 

▪ 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. 
 
 
 
 
 
     Gràcies a la col·laboració de HAKO ESPAÑA, que també       
     va ser present, vam poder realitzar demostracions amb màquina  
     fregadora amb conductor als visitants que es van interessar per la  
     neteja professionalitzada. 
 
 
 
 
▪ ASCEN ha participat en el repte #beuresenseplastic impulsat pel 

Grup de Treball Residu Zero del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
de Barcelona.  
 
 
 

Altres : Actes de col·laboració, solidaris, presència a xarxes... 
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▪  Presentació del projecte Europeu “Green Cleaning” davant la 
      convocatòria europea VP2020-EU, amb l’objectiu d’implementar 
      un programa d’innovació i investigació, dirigit a dones en 
      l’àmbit de la neteja professional, amb la col·laboració de Fòrum  
     Dona Activa.        

 
 
 

▪ Renovació 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. 
 
 
  
 

▪ ASCEN sensible amb el compliment de la Responsabilitat 
Social Corporativa  de les pimes  ha ofert novament  

        aquest 2020 LOTERIA SOLIDARIA als seus associats. 
 
 
 
▪ ASCEN  és present a les principals xarxes socials  adaptant-

se a les noves eines de comunicació i el nostre web 
www.ascen.net  sempre és actualitzat.  
Twitter: @AscenAsocNeteja    Facebook: @ascenassociacio. 

 
 
 

▪ 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 de 2 anys (2020-2022) 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. 

http://www.ascen.net/
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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. L’any 2020 ha tingut 855 adjudicacions de contractes de 
neteja amb un import adjudicat de 126.000.000€ i 900 contractes 
menors per un import de 3.300.000€. 
 
 

 
▪ Reunions 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 i  els pagaments 
en concepte d’indemnització dels contractes. 
 

▪ Reunions amb diferents Administracions (Ajuntaments, 
Diputacions, Generalitat, Departament Educació i col·lectius 
d’altres patronals) conjuntament amb C.C.O.O. i UGT, per establir 
els criteris de reforç Covid als centres educatius i la reincorporació 
progressiva als diferents centres administratius. 

 

▪ Presentació de reclamacions a plecs de clàusules i adjudicacions de 
les licitacions o adjudicacions.  

 
▪ Comissió de Seguiment de l’acord marc. 

 

▪ Seminari compra ètica i clàusules socials. 
 

 
 
 
 
 

Mesas de treball  
 

 

Comissió 

Sectorial  
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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, 

per l’elaboració, tramitació, gestió i adjudicació dels contractes. 
 
▪ Presentació,  en seminari web, de  la Guia per a la preparació i tramitació 

de les consultes preliminars al mercat. En aquesta Guia es defineixen un 
total de vint-i-cinc actuacions classificades en diversos àmbits amb un 
termini màxim de dos anys per a la seva implementació. 

 
▪ Presentació del Pla estratègic per la compra pública de les 

administracions públiques.  Aquest acord de Govern contempla les 
disposicions estatals i directrius europees relatives a l'establiment de 
noves estratègies en contractació pública. 

 

▪ Seminari sota el títol  "Presentació d’una eina per a la gestió de riscos", 
organitzada per la Oficina Antifrau de Catalunya. La sessió va servir per  
compartir la metodologia de gestió de riscos, aplicable a qualsevol altre 
àmbit de risc de la corrupció, aprofitant el guiatge pràctic dels recursos 
sintetitzats que presenta la Guia interactiva per la gestió dels riscos en 
la contractació pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminari Oficina antifrau de Catalunya     Mercè Corretja, Directora General de 
Contractació pública 

 

Mesa 

contractació 

pública 

Ajuntament de 

Barcelona  
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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 2020 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. 
 

▪ Reunió de la comissió per donar resposta a les  consultes 
rebudes l’any 2020. 
 

▪ Preparació i enviament al associats d’escrit amb la 
repercussió econòmica i l’augment de l’any 2020. 

 

▪ Reunió d’ASCEN, juntament amb ASPEL,  amb els sindicats 
CCOO i UGT,  per exposar la situació de les empreses de 
neteja per la Covid-19 i intentar renegociar l’augment pel 
proper any 2021. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Conveni 

Autonòmic i 

comissió 

paritària 
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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 2020 s’han rebut un total de 78 consultes i  les més freqüents han estat els 
ertos (18,37%) i les subrogacions (13,27%) . 
 

▪ Des de l’assessoria hem enviat 6  circulars informatives sobre temes rellevants a les 
empreses de neteja: 

 

• Plans d’igualtat entre homes i dones i igualtat retributiva 

• Reial decret llei 30/2020 ERTOS. 

• Mesures laborals ERTOS força major 

• Novetats Reial Decret llei 28/2020 sobre el tele-treball 

• Sentència sobre el Registre jornada 

• Impacte laboral de la Covid a les empreses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboral: Assessoria Jurídica 
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A conseqüència de la pandèmia del COVID-19 que ha representat una de les crisis més importants a nivell 
sanitari, social i econòmic arreu del món, des de l’Associació  es van dur a terme una sèrie d’ actuacions, 
que resumim a continuació:   

 
El president d’ASCEN així com membres de la Junta Directiva van participar a diferents webinars amb 
representants de l’administració , presidents de patronals i associacions  tant a nivell nacional com 
autonòmic per exposar-los  diversos temes que afecten a les empreses del Sector (manca d’epis, ERTOS per 
causes de força major, contractació pública i privada, l’estabilitat dels llocs de treball, línies ICO de 
finançament, el futur del mon de la neteja desprès de l’aixecament de l’estat d’alarma, el futur de la 
formació pel personal de neteja, etc ...) 

 
Creació i participació de grups de treball permanents amb les diferents entitats i patronals del sector 

 
JOSEP GONZALEZ - President de PIMEC 
JOAN VILAR    -President de l’ACEDE 
JESUS MARTINEZ - President d’AFELIN 
JOSE LUIS ROCA  - Presidente PLATAFORMA PYMES 

       ANTONI CAÑETE - Presidente PLATAFORMA CONTRA LA MOROSIDAD 
JUAN DIEZ DE LOS RIOS- Presidente ASPEL 

 
Trobades més importants dels mesos de març i abril : 

 
YOLANDA DIAZ- Ministra de Treball 
ANGELS CHACON - Consellera d’ Empresa i Coneixement 
ALBERT CASTELLANOS- Secretari Gral. del Departament de la Vicepresidència i Economia i  Hisenda 

                                             
JOSEP GINESTA               - Secretari General Departament Treball, Afers socials i Familia 
CARME BERTRAL            - Secretària Atenció Sanitària de la Generalitat 
MERCÈ CORRETJA          - Directora General Contractació Pública 
ROSA SANTOS                - Directora General de la Inspecció de Treball  
ENRIC VINAIXA               - Director General Relacions Laborals i Qualitat en el Trebal 
VICTOR SANTABARBARA - Director General del SEPE 

             JOANA ORTEGA              -Secretaria General de la Associació Catalana de Municipis 
  Mª JOSE LANDABURU  - Secretaria Gral. Unió Associacions Treballadors  Autònoms (UATAE)   
  JOAN CAPDEVILA                     - Diputat ERC 
  ALICIA SANCHEZ ROMERO     - Diputada PSC 
  TERESA PALLARES              - Diputada de Junts per Catalunya 
  JOSEP M FORNER                    - Diputat de Junts per Catalunya 
  FERRAN BEL               -  Secretari del PdeCat 
  GENIS BOADELL                       - Vicepresident del Partit demòcrata a Barcelona 

 

Actuacions d’ASCEN davant la pandèmia de la Covid-19 
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ASCEN també ha estat present en els diferents mitjans de comunicació amb entrevistes i articles d’opinió: 
 

• RTVE 

• AGENCIA EFE 

• RAC 1 

• FINANCIAL TIMES 

• ESPAÑA DIRECTO 

• LA VOZ DE GALICIA 

• EL PUNT AVUI  

• ELS MATINS DE TV3 

• EL DIARI DE L’EDUCACIÓ 

• CATALUNYA RADIO-Quim Cendra 

• Albert Torras- periodista entrevista Josep Tres  

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Posició d’ASCEN sobre el permís retribuït 
 I la situació actual. Video-comunicat de 

 Josep Tres (29-03-20) 
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• Des del  tele-treball,  es van atendre nombroses trucades i consultes i durant els mesos de març -abril es  

van enviar més de 400 mails als associats i empresaris del Sector,  circulars informatives, les publicacions 
al BOE i al DOGC dels Decrets, Reials Decrets-Llei, disposicions, resolucions,  informacions i 
recomanacions, guies d’actuació, guies del departament de Sanitat, del departament de Treball, 
informació d’empreses subministradores d’epis, guies de presentació d’ERTOS al SEPE, mesures de 
prevenció de riscos laborals, preguntes i respostes sobre les restriccions, informació del ministerio de  
Trabajo, la publicació del pla de transició i les seves fases, preguntes i dubtes dels associats, consultes als 
advocats, cursos de formació online i gràcies a la col·laboració de Pimec s’ha tingut informació de primera 
ma de totes aquelles qüestions que preocupen als empresaris i empresàries. 

 

• Igualment vam formular a Protecció Civil, a Inspecció de Treball i a Sanitat  diverses consultes  
per resoldre dubtes de les nostres empreses, unes amb resultats mes favorables que altres (restriccions a 
les activitats laborals, neteja a les comunitats, neteja a segones residències, consultes sobre epis, consulta 
sobre l’ús i aplicació de  biocides...) 
 

• Es van dirigir diversos escrits i peticions, al Ministeri de Treball, a Sanitat, a Contractació Pública, 
sol·licitant entre d’altres , el recolzament de la Generalitat i de l’administració per les pimes sempre en 
referència aquells aspectes que més afecten les empreses el sector. ( facturacions administracions, gestió 
i flexibilització dels ertos forçosos  en la desescalada) 
 

• A petició del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, ASCEN, juntament 
amb altres 12  entitats, ha format part del grup de treball encarregat de la redacció i elaboració dels 
protocols de neteja del sector turístic, per tal que els establiments puguin preparar les seves actuacions i 
posar en marxa  la reobertura de la seva activitat,  seguint les mesures de d’higiene, neteja i desinfecció, 
davant la situació produïda per la COVID-19. 

 
 
Els membres de la Junta Directiva d’ASCEN van mantenir diverses reunions en videoconferència i van estar en 
contacte permanent,  per tractar tots els aspectes vinculats a la problemàtica del Covid-19 i buscar possibles 
solucions. 
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       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 i participa activament en els actes i reunions. 

Reunions de treball i trobades amb: 
 

• Damià Calvet- Conseller de Territori i Sostenibilitat 

• Carles Barnés- Cap del Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona 

• Verónica Martínez- Directora General de Treball. 

• Rosa Santos – Inspecció Treball i Seguretat Social- 

• Enric Vinaixa- Director General de Relacions laborals 

• Josep Vidal- Director General d’Economia social 

• Angels Cuadrada- sub-directora general de RRLL, treball autònom i qualitat en el 
treball 

• Javier López- Eurodiputat del PSC 

• Jordi Cañas- Diputat de Ciutadans al Parlament europeu 

• Sandra Estela Astete- Directora del Gabinet de la secretaria d’estat Agenda 2030 

• Santi Rodriguez- Portaveu PP 

• Isabel Benjumea- Diputada PP 

• Jessica Albiach- Presidenta grup parlamentari Catalunya en Comú 

• Concha Pascual- Directora de la inspecció de treball 

• Reunions per parlar de l’absentisme laboral. 

• Col·laboració amb l’organització de 8 fòrums sobre temes socials i econòmics 

• Reunió amb el grup de serveis especialitzats a la comunitat.  
 

Relacions amb les Patronals i Federacions 
 

 



 

25 
 

 

 
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 i participa a les reunions i trobades. 

 
 
 
 
 

 
• Assistència del President d’ASCEN, a les reunions de la comissió executiva, Junta Directiva, 

Assemblea General i meses de treball de forma periòdica. 
 

• Redacció de diversos escrits als diferents Ministeris. 
 

• 17 de desembre Eleccions renovació Junta Directiva AFELIN . El nou president es Jesús 
Martin López i el Vicepresident 1er Josep Tres. 

 

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

• Incorporació de la Federació Nacional a la Plataforma Pymes. 
 

• Estudi sobre els ERTOS. 
 

• Celebració de la webinar sobre Mesures adequades en neteja i desinfecció i sistema 
d’auditories de procediments de neteja. 

 

• Reunió amb el bufet Sagardoy- Marc normatiu ERTOS. 
 

• Treballem a nivell estatal des d’AFELIN i en col·laboració amb ASPEL, per aconseguir una 
normativa aclaridora, en referent a desinfecció.  

 L’objectiu és que les empreses disposin del ROESP i els treballadors i treballadores 
 del CARNET d’aplicador quan es tracti de desinfeccions ambientals, mitjançant 
 nebulitzadors. No així, quan es tracti de desinfeccions de superfícies ni per l’ús de biocides  
d’utilització   professional, tasques que estem realitzant al llarg dels anys en hospitals, 
laboratoris, etc.. 

 



 

26 
 

 
 
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 i forma part de les comissions de treball.   

 

▪ 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. 
▪ Reunió amb el nou Director de RRLL de Pimec, Josep Ginesta 
▪ Nomenament de Josep Tres com president de la comissió de compra pública de 

Pimec 
▪ Reunió sobre les novetats en les tramitacions dels ERTOS. 
▪ Celebració de la jornada  sota el títol “Compra pública: una nova finestra per al 

teu negoci”, per incentivar la compra publica a les pimes. 
 
 

 
▪  El president de la Comissió de Contractació Pública de PIMEC, Josep Tres, 

va dir  que “la compra pública és una eina que pot potenciar el creixement i 
un element que pot suposar la transformació dels negocis”. 
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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. 
 
 
 

El 27 de juliol es va celebrar l’acte de presentació del manifest  
titulat “La contractació pública davant la situació post Covid” 
amb l’objectiu de donar a conèixer els problemes i les mancances 
de la compra pública, un dels principals motors de la nostra 
economia, fonamental per dinamitzar i garantir l’activitat de 
molts sectors i empreses, amb la intervenció del vicepresident de 
la plataforma, Josep Tres. 

 
 
 
 

 
 

.  
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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. 
Josep Tres, vicepresident d’AFELIN i Jaume Pallerols, assessor d’ASCEN estan al front de la comissió 
de compra pública de la Plataforma Pymes. 

 
                    La plataforma està formada per les següents  associacions:  

 

- AECPYMES   -    PIMEM 

- AFELIN    -    PIMEFF 

- ANPIER   -    PIME MENORCA  

- FENADISMER   -    PMcM 

- PIMEC                                         -    ANEFAGAM 

- COACEB   -    UATAE 

- AEEET     -    COAG 

- ANCOPORC   -     ANTA 

- ANITEAF        
 
 
 
Fòrum virtual amb José Luís Roca, president de la plataforma PYMES. 
“El  govern d’Espanya hauria de realitzar un pla de viabilitat amb 
aquest nou model econòmic, per optar a les dues línies de rescat que 
ofereix la Unió Europea i generar confiança i viabilitat de futur”.  
 
Una descentralització de poders, en el territori espanyol, seria positiu 
per l’economia i per poder gestionar millor futures crisis sanitàries i/o 
econòmiques. 
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▪ Seguir defensant, recolzant i  assessorant  a les empreses del 
Sector i millorar la seva competitivitat. 

 
▪ Creixement: Impulsar el creixement del nombre d’empreses 

associades de les 4 províncies, buscant sinergies amb els 
empresaris i empresàries. 

 
▪ Adaptació oficines: Eliminació de les barreres arquitectòniques 

adaptant el centre perquè sigui accessible per a tothom,  en 
compliment del  Reial Decret Legislatiu 1/2013. 

 
▪ Revista : Impulsar l’edició digital de la Revista E&L Empresa 

& Limpieza. 
 
▪ Conveni:  Creació de la comissió negociadora del proper 

conveni  per portar a terme una negociació adequada als 
temps futur. 

 

▪ Conpymes: Participació d’ASCEN en representació d’AFELIN, 
treballat en l’Objectiu fonamental, de créixer en entitats 
associades per acreditar una representativitat suficient, que ens 
permeti formar part de totes les taules de diàleg social, i 
econòmic constituïdes pel govern estatal. 

   
▪ Participació en la propera Reforma laboral i promoure a 

través de diferents partits polítics, la modificació de la llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
mitjançant PIMEC i CONPYMES. 

 

▪ Sector: La Covid-19 ha reconegut la professionalitat de les 
persones treballadores, al ser un Sector considerat social i 
políticament essencial, hem de seguir treballant perquè en la 
post-Covid els nostres treballadors i treballadores, assoleixin 
definitivament aquesta acreditació de professionalitat i 
essencialitat que merescudament s’han guanyat. 

 

 
            * * * * 

 

Reptes 2021 
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President 
SR. JOSEP TRES RAVENTÓS 

 

Vicepresidents: 
Sr. VICTOR RECODER MIRALLES  i 
SRA. MARGARIDA VALLS BORRAS 

 

Interventora: 
Sra. LOURDES MONCUNILL 

 

Tresorer/a:  
Sr. ANTONI FONT SERCH (gener-novembre) 

Sra. MONTSERRAT CRESPO (desembre) 
 

Secretari: 
Sr. JORDI MARTINEZ POCURULL 

 
Vocals: 

Sr. David Clapés 
Sr. José Luis Corral 

Sr, José Antonio González 
Sr. Elisardo Rubio 
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 

Òrgans de govern 
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Sra. Rosalina Vidal 


