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Benvolguts i benvolgudes 

A finals de 2020 em vaig dirigir a vosaltres, encoratjant-vos a veure el futur amb optimisme i mirar
endavant, malgrat la pandèmia que ens va tocar viure..

Enguany, qui ens anava a dir que seguiríem amb la incertesa de com afrontar el proper 2022, la
Covid que sembla que no vol acabar de marxar, la  pujada desmesurada de les matèries
primeres, del transport i l'energía i darrerament el conflicte d'Ucraïnia  ha fet augmentar
principalment els preus dels gas i carburants.  Tot això ens ha portat a un elevat tancament de 
l' IPC de desembre que no  ajuda a trobar l' optimisme  i la estabilitat necessaris pel creixement
de l'economia.

A ASCEN seguim treballant de valent per a les pimes, com sempre hem fet i seguirem fent-ho,
hem assolit algunes reptes importants des del Comitè Executiu de Pimec i com President de la
Comissió Público-Privada, que ens permetrà defensar millor els interessos del nostre Sector.

La comissió negociadora del  Conveni autonòmic, ja ha començat a treballar i   amb el vostre
recolzament, esperem tenir unes negociacions ben fructíferes en benefici de tots.

No podem aturar-nos, el treball és el motor de l’economia que mou el nostre país i la neteja s’ha
demostrat que és un Servei Essencial, som imprescindibles i la societat ens necessita.

Desitjo que 

 
Josep Tres
President ASCEN
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Qui som: 
 

ASCEN es la patronal de les empreses de neteja d'edificis i locals de Catalunya.

Neix al setembre de 1977, gràcies a un grup d’empresaris que es van unir per defensar els
interessos professionals de les empreses del Sector.

Els nostres objectius  son representar, gestionar, defensar i fomentar els interessos econòmics i
professionals, comuns a les empreses de neteja. 

Oferim serveis de suport, cursos de formació, assessorament jurídic i  negociem el conveni
autonòmic de neteja , participem  en les comissions i meses de treball de :
Seguiment Acord  Marc, Comissió Sectorial de neteja, Comitè Executiu ampliat de Pimec,
Comissió col·laboració público-privada de Pimec, Mesa de Contractacio Pública de
l'Ajuntament de Barcelona, Comissió de Contractació Pública i Comissió Laboral, entre altres) 
 per la dignificació del sector. 

Formem part  de les Juntes Directives i comitès Executius de les següents entitats: PIMEC,
ACEDE, AFELIN Y CONPYMES.

Des de fa més de 20 anys comptem  amb unes instal·lacions de 600 metres quadrats , amb
centre de formació homologat propi,  amb 5 aules teòriques i una aula-taller. 

Aquesta memòria és
un recull de les
actuacions que hem
desenvolupat l'any
2021 i que resumim
per àrees.



Junta directiva i
Assemblea General

Durant l'any 2021 s'han celebrat 11
reunions de Junta Directiva ordinàries, i  
una assemblea general ordinària el 16
de juny de 2021.
 

     A l'assemblea ordinària es va
    presentar el balanç 2020,
    pressupost 2021 i la Memòria
    anual d'activitats 2020.

Propostes sobre la Reforma Laboral

Propostes de Llei de Contractació de Serveis
Públics (nacional i autonòmica)

Propostes d'ús de desinfectants al Ministri
de Sanitat (biocides)

Contractació pública socialment responsable
i d'afavoriment de contractació de pimes.

Pla d'acció de Barcelona+Sostenible,

Subvencions Fons Next Generation

Propostes pel nou model de licitació de
l'Acord Marc

Guies de contractació Pública , Ajuntament
de Barcelona i Baix Llobregat "per una
compra social i sostenible"

Alguns dels temes més rellevants plantejats
 i treballats per la Junta Directiva, han estat  els
següents.
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Departament
administratiu

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 publicacions amb les novetats en
normatives, decrets, ordres i legislació vigent.

Enviem diàriament el recull de premsa.

Enviem els concursos pùblics que apareixen al
web de contractació publica, BOE i DOGC.

S'ha enviat informació dels serveis d'ASCEN a
228 empreses no associades per captació de
nous socis, el 55,48% a socis col·laboradors i el
22,60% a empreses de neteja amb seguiment
de trucades i mails.

 

Hem fet entrevistes i visites a
diversos empresaris del sector
per conèixer les seves
necessitats.

S'han recollit mostres
d'agraïment, felicitacions i
propostes de millora i no hem
tingut baixes d'associats per
insatisfacció del servei.

Per poder realitzar jornades
formatives  pels associats, hem
contactat amb els nostres socis
col·laboradors perquè presentin
les seves novetats en productes,
maquinària i serveis.
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Des del Departament
administratiu hem atès
gairebé 300 consultes , a
través del telèfon o mail,

donant resposta , solucions i
suport a tots els dubtes

formulats pels associats.

Tenim prop de 300 seguidors a
twitter i un augment de

seguidors del 27,50% 
respecte 2021.

 Departament Administratiue texto



Comissions de Treball
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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 membres de les comissions de treball 
 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.

Comissions 
de Treball

 Comissions de treball de texto



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.
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Comissió de
promocions

 i serveis

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

Organització , difusió, seguiment i publicitat de les jornades
formatives dels socis col·laboradors: NECEN, PAPELMATIC,
VILEDA, TEBEX i inLICITANDO i  enviament de certificats de
participació i assistència.

 Comissió promocions i serveise texto

Com utilitzar correctament
un generador d'ozó a les

empreses de neteja.
 

Concepte de NETEJA DIFERENCIADA” davant el
nou repte que ha suposat la crisi sanitària

 

Jornada sobre  la preparació i presentació
d’ofertes per Licitacions Públiques,
contractes d’obra, subministraments i
serveis) 

Com disminuir el
cost per

absentisme laboral

Taula rodona online: “Impacte
de les eines digitals en el sector

 de la higiene” 



La Comissió promou i fa visible l'Associació
amb l'organització i col·laboració en actes
públics i privats, participem a Fires,
congressos, aportem continguts a la revista
E&L, a la newsletter i a les xarxes socials. 

Som membres del comité organitzador de
Fira de Barcelona i la comissió és la
responsable  de la celebració de la Convenció
anual d'empresaris. 

Des de la comissió col·laborem amb
Barcelona activa amb la participació i
assistència al Saló de l'ocupació.
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Comissió d'imatge

 Comissió imatge texto

Newsletter: 
Mensualment recopilem totes aquelles actuacions,
esdeveniments, formacions, assistència a actes i reunions
des de l'associació o amb la participació dels seus
membres. 

Aquest any hem fet l'enviament d'11 newsletters.



Pla d'acció BARCELONA+SOSTENIBLE:

ASCEN elabora un pla d'acció , impulsat per l'Ajuntament de
Barcelona per les empreses amb seu a la capital catalana.

 Volem aconseguir que les empreses del sector de neteja
prenguin consciència de la importància de preservar el
medi ambient, amb objectius de reciclatge, ecològics i
ambientals i d’altre banda tenir responsabilitat social com la
igualtat d’oportunitats per les persones amb risc d’exclusió,
amb una  sèrie d’accions que hem definit dins els objectius
de cada actuació.  Aquest any s'hi han adherit 10 noves
empreses.
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2021
Increment de visites en la
revista digital:  47% 
Usuaris únics: increment
del 12% 
Pàgines vistes: increment
del 14% 
Increment subscripcions a
la newsletter: 250 emails
 

 

Revista: 
ASCEN edita la Revista E&L 
 EMPRESA&LIMPIEZA des de fa 27 anys.

La comissió ha mantingut diverses reunions amb
el comitè i els departaments de redacció i
publicitat  per la millora dels continguts,
coordinació, elaboració i noves propostes. 

Aquest 2021 hem tret 4 números amb una tirada
de més de 2600 exemplars i hem potenciat
l'edició digital .

Anuari 2021:
Preparació de la Guia de proveïdors
amb anàlisi de mercat, relació de
proveïdors de maquinària, estris,
accesoris, vestuari , relació de les
associacions de neteja a nivell
nacional i fires i salons del Sector.

 Comissió imatge texto



Comissió de qualitat
(ISO 9001/2015)

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.

 
Hem realitzat l’enquesta de
satisfacció als nostres associats
sobre les àrees de : 
assessoria jurídica i jornades
formatives dels nostres socis
col·laboradors 
i el resultat ha estat d’un 84,93% de
satisfacció global . 

 
 

El resultat de l’enquesta de
l’assessoria jurídica ha estat del
83,87% de satisfacció i les jornades
formatives 86% de satisfacció.

 

MEMORIA ASCEN 2021

 Comissió qualitattexto

Empreses del Sector 
amb certificació

 

Volum aproximat  d’empreses delSector associades que tenencertificació. 

De les 85 empreses que ens vanrespondre el 77,65% son pimes, el58,82% d’empreses tenen algunacertificació i d’aquestes un 92% tenenla ISO 9001 i el 62% la 14001.



Comissió d'estratègia i
creixement

FUNDACIO CEO DEL MARESME
SPAYNET LIMPIEZAS
PROFESSIONALS DE LA NETEJA
NETEGES LLIMPIOLOT
INLICITANDO
NETS DE TARREGA
CDI VALLES
ECOCLEANS LIMPIEZA ECOLOGICA
SERVEIS QUALITAT VILAMAJO

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

Impulsem i treballem pel creixement a les 4
províncies.  

Aquest any 2021 s'han associat 9 noves empreses:
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 Comissió estratègia i creixementxto



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

Organitzem tot tipus de cursos, subvencionats,
crèdit bonificable i privats 

per administratius, gerència, comandaments
intermedis i personal operari.

Comissió de formació
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L'any 2021 s'han realitzat al
Centre de Formació d'ASCEN
73 cursos que han resultat
1720 hores lectives i quasi

1000 alumnes formats.

 Comissió formació



Hem celebrat diverses reunions amb AÜRT per planificació
de les accions formatives.
Hem ofert als nostres associats 145 accions i cursos
subvencionats i/o amb el crèdit bonificable.
Hem  millorat la maquinària de l'aula taller amb l'adquisició
d'una fregadora.
En compliment del Reial Decret legislatiu 1/2013 s’han
instal·lat dues plataformes a la seu d’ASCEN amb la finalitat
de facilitar l’accés de les persones amb mobilitat reduïda i
que es pugi accedir sense problemes al centre, per participar
a les activitats i cursos de formació que es celebrin a
l’associació
Hem adquirir mobiliari (taules) per les aules.
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 Comissió formacióxto

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
NETEJA I TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES
PREVENCION EN TREBALLS D'ALÇADA
DIVERSOS CURSOS EN MATÈRIA DE NEGOCIACIO COL·LECTIVA
COMUNICACIÓ EFICIENT
CONCILIACIÓ LABORAL
PLANS D'IGUALTAT
AUTOGESTIÓ PRL PER MICROEMPRESES
GESTIO PER OKRS
COM COMPORTAR-SE DAVANT UNA INSPECCIO DE TREBALL?
NEGOCIACIO
POLITIQUES RETRIBUCIÓ
MEDIACIO LABORAL
CLIMA LABORAL POSITIU
CONDUCCIO DE REUNIONS
LIDERATGE
TÈCNIQUES PER CRÈIXER A INSTAGRAM
E-BUSSINES
BALANÇOS
MARQUETING ONLINE
CONTRACTACIÓ
COMPTABILITAT BÀSICA
ERGONOMIA
NOMINES I SEG SOCIAL
FISCAL I COMPTABLE
....

Alguns dels cursos
que hem ofert a les
empreses aquests

2021
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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. Taules rodones,

conferències,
jornades,ponències,

actes...

2 febrer    Reunió amb  con M.ª Luisa Araujo, directora
                   de la Oficina Independiente de Regulación y 
                   supervisión de la Contratación.

Destaquem les seguents.

17 febrer    Reunió amb l' ACCO Autoritat Catalana de
                      la Competència

5 març     Seminari web sobre els fons europeus
                  Next Generation

22 març     Reunió amb Marta Curtó,directora General
                    de l'ànalisi econòmic de la Generalitat

3 novembre  Entrevista a Josep Tres a "El podcast de
                         les revistes" per parlar de Contractació pública.

 Taules rodones, conferències, jornades....xto

 1 Juliol     Josep Tres i  Jaume Pallerols president i assessor
                   d’ASCEN respectivament, van analitzar al núm.
                   179 de la Revista Món Empresarial , la situació i
                   problemàtiques detectades en matèria de
                   contractació publica estatal. 

18 febrer    Jornada: Generant Valor mitjançant la
                     contractació pública.

13 gener     Reunió amb la Directora de la inspecció de la
Seguretat Social Concha Pascual
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Actes de col·laboració,
solidaris, presència a

xarxes i altres..

 Actes de Col·laboració, solidaris, presència a xarxes i altres.to

ASCEN sensible amb el compliment de la
Responsabilitat Social Corporativa de les pimes ha
ofert novament aquest 2021 LOTERIA SOLIDARIA
als seus associats.

 
Som actius a les principals xarxes socials  adaptant-nos
a les noves eines de comunicació i el nostre web
www.ascen.net  sempre és actualitzat. 

Twitter: @AscenAsocNeteja   Facebook:
@ascenassociacio.

 

Gràcies a la col·laboració de HAKO ESPAÑA, que
també   va ser present, vam poder mostrar les
caracterìstiques de la màquina  fregadora amb
conductor als visitants que es van interessar per la
neteja professionalitzada.

 

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

Pimec Covid-Free, gràcies a l'acord de Pimec amb el
Departament de Salud hem ofert als associats
d'ASCEN tests gratuïts d'antigens

http://www.ascen.net/


Hem signat acord de col·laboració com
Institutional partner al Saló Expoquimia (Trobada
internacional de la química) i hem assitit al saló.

 Enviament d'acreditacions. gratüites.
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 Actes de Col·laboració, solidaris, presència a xarxes i altres..to

El Director del Gremi de peixaters va fer una
xerrada als alumnes del curs que s’ha impartit a
ASCEN, promogut per Barcelona Activa, sota el
programa “Passarel·les cap a l’ocupació i la
inclusió” , per la millora de les possibilitats
d’inserció laboral de persones amb dificultats
afegides per trobar feina.

 

Hem enviat informació,  ofertes i
promocions pels associats,  del nostres
col·laboradors ADESLAS , BANC SABADELL,
QUIRON PREVENCION, AÜRT I CÀRITAS.



S'han mantingut diverses reunions amb Mercè Corretja, Directora General de 
 Contractació Pública) per tractar els temes de la contractació pública de la
Generalitat de Catalunya per parlar dels treball de futur  de l'Acord marc i les
adjudicacions dels anys 2018 a 2021.

Reunions amb diferents Administracions (Ajuntaments, Diputacions, Generalitat,
Departament Educació 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. 

Reunions de la Comissió de Seguiment de l’Acord Marc.

Propostes del Plec de Condiciones d'homologació d'empreses pel  nou model de
l'Acord Marc (a partir 2022).
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Comissió
Sectorial i Acord marc

 Comissió Sectorialxto

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'import de les adjudicacions de
 l'any 2021 ha estat aproximadament 

de 120.000.000€ 
 



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.

Per a la propera negociació del conveni autonòmic,
novament s´ha contractat 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 finalitza el 31/12/ 2021.

El 26 d'octubre es va rebre denúncia per part dels
sindicats CCOO i UGT , segons estableix l'article 89
de l'Estatut dels Treballadors i l'article 6 del citat
conveni.
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Mesa contractació
pública Ajuntament de

Barcelona

Conveni Autonòmic i
 comissió paritària

Al 2021 s'han rebut   6
consultes dirigides a la
Comissió paritària, que

s'han resolt
satisfactòriament.

 
 

 Mesa contractació publica Ajuntament de  Barcelona 
Conveni autonómic i Comissió paritària
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Laboral: Assessoria 
Jurídica

Canvi jurisprudència contrates d'obra
Ertos
Ajuts directes Gencat
Ajust directes RD-Llei 5/2020
Registre salarial
Permisos
Pròrroga ERtos per força major
Avant projecte -llei equiparació per
incapacita.
Implantació sistema Hot-desk
Programes d'inclusió social
Pròrroga ertos
Sentència incapacitat
Cotitzacions
Publicació de la Reforma laboral

Per la prestació dels serveis d’assessoria
jurídica a les empreses associades, hem signat
un acord amb el Bufet Jurídic Jover, un equip de
professionals amb ampli coneixement del
conveni de neteja i temes juridics, per resoldre
les consultes en matèria laboral i de seguretat
social.

 Des de l’assessoria s'han enviat 14  circulars
informatives sobre temes rellevants a les
empreses de neteja:

 Laboral: Assessoria Jurídicaxto

Aquest 2021 s’han rebut un

total de 74 consultes i les més

freqüents han estat les

subrogacions (24,32%)

llicencies retribuïdes (8,11%) i

contractes (6,76%)
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ACEDE: ASSOCIACIÓ CATALANA
D'EXECUTIUS, DIRECTIUS I

EMPRESARIS

 Relacions amb les Patronals i Federacionsxto

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:    

Sandra Estela Astete - Directora Gabinet secretaria estat
agenda 2030
Marta Curtó- Directora General d'anàlisi econòmic de la
Generalitat
Gabriel Rufián- Diputat del Congrés dels Diputats
d'Espanya
Salvador Illa- President Grup parlamentari Socialista i
Unidos para Avanzar
Andres Ruano- Director tresoreria de la Seguretat Social
Josep Huguet ex- conseller
Concha Pascual - Inspectora de Treball
Aurora Corral- Presidenta consell col·legis ,secretaris,
interventors i tresorers de l'administració local de
Catalunya
Carles Ruiz- Diputat
José M Vargas- Director Tresoreria General de la
Seguretat Social
Josep Rull- ex-Conseller

Relacions amb Patronals i Federacions

Participació al Fòrum empresarial "per una Catalunya Competitiva i presentació del llibre blanc
amb el resum de les propostes en els 6 darrers fòrums.
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AFELIN: ASOCIACIONES FEDERACIONES
Y EMPRESAS DE LIMPIEZA NACIONALES

AMB LA PARTICIPACIÓ DIRECTA
D'ASCEN

 Relacions amb les Patronals i Federacionsxto

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.

Assistència al 64 Congrés FIDEN a Palma de Mallorca.

El president d'ASCEN com membre del Comité assessor

ASCEN es va sumar a la campanya del "Dia Internacional
d'Agraïment al Personal de neteja" impulsada per AFELIN.

      de los  Premios Nacionales de Limpieza, promoguts per la
      Revista Limpiezas va participar i assistir al llirament de
      premis de la XIV edició.
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MICRO PETITA I MITJANA
 EMPRESA DE CATALUNYA

 Relacions amb les Patronals i Federacionsxto

PIMEC es la confederació patronal més
representativa que representa i defensa els
interessos de les micro, petites i mitjanes
empreses (Pimes) i els autònoms de Catalunya.
Participa en més de 430 taules i comissions de
treball amb les administracions públiques i els
altres agents socials més representatius.

El president d'ASCEN és membre del Comitè
Executiu Plenari de  Pimec ,  aixi com president
de la Comissió Público-privada  i altres membres
de la Junta Directiva d'ASCEN formen part de les
diferents  comissions de treball de l'entitat
(formació, laboral, etc) 

Assistència  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 Laboral i
Comissió de contractació pública.

Diverses reunions amb el president Antoni Cañete i el
Secretari Josep Ginesta.

Participació  a la trobada per la no violència , la
recuperació econòmica i un Govern fort i estable .

Reunió amb Pere Aragonés ,president de la Generalitat.

Networking d'empresaris i empresàries a s'Agaró.

Modificació de l'àmbit de treball de la Comissió de
Contractació Pública a Comissió de Col·laboració
público-privada (la nova comissió abasta tots els camps
de compra pública.

Assistència a la Jornada de primeres matèries,
components i serveis de transport en el punt de mira.

Participació a la comissió Laboral de Pimec treballant
en les Jornades preparatòries de la Reforma Laboral

El president de la  Comissió de Col·laboració  Público-
privada de PIMEC Josep Tres,  va participar a la taula
rodona sobre  la contractació i compra pública a les
petites i mitjanes empreses, en el marc de la Fira
Municipàlia a Lleida.

Reunió amb l'Ajuntament  de Girona per establir els
criteris de les noves licitacions de contractació pública.

      (RD Llei 32/2021)

La comissió  de compra
pública, treballa a favor d'una
contractació pública eficient i

per l'increment de la
concurrència de les pimes, 
 proposant mecanismes de
flexibilitat administrativa,

però que garanteixin la
qualitat dels serveis.
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ASCEN, en representació d’AFELIN ha col·laborat
activament en la creació de la plataforma pymes
(actualment patronal CONPYMES)  d’àmbit
nacional i forma part de la Comissió Executiva.

 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, afavorint la contractació pública 

eficient i sostenible, basada en la qualitat,
transparència i  millora de la legislació laboral per

evitar la competència deslleial.

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

Asistencia a la presentació davant els mitjans
de la nova patronal a Madrid.

 
 

Participació a la ponència ·FUTURO DE LAS
PYMES" Y MICROPYMES DEL SECTOR" a la Fira
d'Hygienalia a Madrid. 



ASCEN col·labora a través d’AFELIN 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.

Seguiment de les actuacions de la Plataforma.
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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.



Continuem prenent la temperatura al personal intern i extern i els alumnes a
l'entrada al centre.
Seguim utilitzant dispensadors de solucions desinfectants a tota l'oficina, recepció,
aules i els corresponents rètols informatius i de rentat de mans, facilitats pel
Ministeri de Sanitat.
Tenim mascaretes a disposició, en cas de trencament o pèrdua.
Per evitar manipular paper a les aules, hem posat a casa taula un codi QR amb les
normes del centre.
Seguim amb la neteja diària al centre.
S'han pogut fer les reunions de Junta Directiva presencialment prenent les
mesures de ventilació i distància i a través del sistema de videoconferència.
S'han celebrat presentacions per part dels socis col·laboradors presencialment
seguint les mateixes mesures anteriors i en format en línia.
S'ha enviat circular a les empreses indicant que el 2021 tampoc no se celebraria la
convenció anual, per motius de seguretat.
S'ha elaborat un pla d'actuació i mesures de contingència per a les oficines de
l'associació davant del contagi de CORONAVIRUS (COVID-19) amb la finalitat
d'assegurar l'activitat de l'empresa i de protegir la salut dels treballadors.
S'ha establert protocol d'actuació, en compliment de la normativa que estableixi el
departament de sanitat, per a la seguretat dels alumnes, professors i personal.
S'ha anat informant les empreses de les pròrrogues i modificacions de les mesures
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya.
S'ha enviat informació de les actualitzacions dels productes viricides que han
demostrat la seva efectivitat davant del virus.
Hem ofert a les empreses associades Test gratuïts d'antígens.

Actuacions 2021:
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Actuacions d'ASCEN
davant la pandèmia

Covid-19

En relació a la crisi del
COVID-19 des d'ASCEN

hem continuat complint
els mandats del govern,
sense deixar de prestar

servei als nostres
associats, així com al
centre de formació.

 Actuacions Covidto



Seguir defensant, recolzant i assessorant a les empreses del Sector i millorar
la seva competitivitat.

Mantenir la presència en totes les mesas de treball on es decideix el futur de
tots els aspectes del Sector de neteja d'edificis i locals (laboral, contractació,
sostnibilitat, etc..)

Creixement: Impulsar el creixement del nombre d’empreses associades de
les 4 províncies, buscant sinergies amb els empresaris i empresàries.

Revista : Seguit Impulsant l’edició digital de la Revista E&L Empresa &
Limpieza.

Imatge: Celebració de la 42 convenció d'ASCEN.

Actes: Organitzar Jornada sobre la Reforma Laboral.

Serveis: Creació d'una borsa de treball per les empreses associades.

Conveni: Creació de la comissió negociadora del  conveni per portar a terme
una negociació adequada als temps futur.

Formació: Revisió del catàleg de cursos del SOC,per adaptar la formació a les
necesitats del Sector.

Conpymes: Participació d’ASCEN en representació d’AFELIN, treballant 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.

Infraestructura: Renovació  Sala d'Actes .

 

           * * * *
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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: 
Sra. MONTSERRAT CRESPO 

 
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. Alejandro Jover / Sra. Paula Martínez
Tel. 93 349 08 13 (ascen@ascen.net)

 
Directora Administrativa i de Qualitat

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

 
 
 

Òrgans de govern

 Órgans de Governxto


