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•Visió General – Creixement   

Territori .    

•Perfil Social  

•Serveis  

•Definició i Referències  

LA NOSTRE VOCACIÓ… 

TREBALLAR AMB  ELS NOSTRES 
CLIENTS 



      Visió General – Creixement–  Territori     

CRECIMIENTO anual 

2003 425,8

2004 509,5

2005 586,7

2006 710,2

2007 840

2008 940,9

2009 1019,4

2010 1081,2Creixement 
ANUAL 
12,75% 

En  els últims 10 anys, CLECE ha experimentat 
un creixement anual del 20%. 

 CLECE es líder nacional en el sector dels 
serveis integrats. 

 Més de 4500 Clients. 

 62.000 Treballadors dels que més de 
12.000 són a Catalunya.  

 

 

CLECE disposa a Catalunya d’ una Delegació 
principal a Barcelona, i  Oficines i 
Delegacions a totes les capitals de comarca, 
des de les que es dona un servei de 
proximitat a tots els nostres clients. 
Això és especialment important per a tots 
aquells serveis lligats directament amb el 
ciutadà. 



•  A Clece superem el 2% en percentatge de 
treballadors que pateixen alguna discapacitat.  

• Col·laborem  activament en la inserció laboral de 
persones que es troben   en situació d’atur en 
cadascun dels Municipis on gestionem serveis, 
treballant  de la mà dels estaments locals.  

• Certificacions (ISO 9001, ISO 14001.PRL, ISO 22000)   

• Certificacions en Polítiques de Medi Ambient. 

• Certificat EN 16001:2009  

• Norma Internacional SA8000:2008 Responsabilitat 
Social.  

• Socis del Programa Europeu Green Building.  

• Polítiques Actives de Formació en el Segment de  

      l’ estalvi Energètic. 

 

       PERFIL SOCIAL    



• Neteges. 

• Manteniment 

• Serveis Energètics  

• Medi Ambient  

• Gestió de Fauna  

Serveis 
Tècnics  

• Escoles Bressol 

• Residències Gent 
Gran. 

• Monitors 

• Restauració Social  

• S.A.D.  

Serveis a les 
persones  

Contractes de 
Gestió Global 

Contractes de 
serveis 
unitaris  

          SERVEIS     



       DEFINICIÓ I REFERÈNCIES   

NETEJA     

• D’interiors i exteriors en edificis.  

• De façanes i cristalleres. 

• Abrillantats i polits de terres.  



       DEFINICIÓ I REFERENCIES   

MANTENIMENT 
GESTIÓ 
ENERGÈTICA    

• Manteniment preventiu programat d’acord 
amb els plans prèviament establerts. 

• Manteniment correctiu i tècnic legal. 

• Realització d’estudis per a la millora de les 
instal·lacions i la seva execució.  

 
 
 
 

• Contractes de Serveis Energètics Integrals 
per a la Administració Pública: Contractes de 

llarga durada amb finançament del 100% de les obres i reformes 
mitjançant l’estalvi energètic  obtingut fonamentats en el model  
5P. 

 

 

 

 

 

 
 

 



       DEFINICIÓ I REFERÈNCIES   

SERVEIS 
MEDIAMBIENT   

• Activitats de jardineria i restauració paisatgística. 

• Manteniment de Mobiliari Urbà i Parcs de Jocs Infantils  

• Gestió Integral de Residus: Urbans, clínics o perillosos, 
portant a terme la coordinació, control i seguiment de la 
seva correcta gestió. RECOLLIDA CONVENCIONAL O 
PORTA A PORTA.  

• Neteja Viària. 

• Gestió de Fauna  



       DEFINICIÓ I REFERÈNCIES   

SERVEIS 
EDUCATIUS   

Gestió d’Escoles Bressol 
Centres d’educació infantil que tenen, com a objectiu, conjuntament amb les 
famílies, el desenvolupament ple de les capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i 
socials dels infants, tot atenent les necessitats bàsiques des d’un vessant educatiu i 
lúdic  

Monitors de suport educatiu 
Servei de suport educatiu en els diferents graus d’escolarització fora de l’horari lectiu 
que s’ofereixen en els  centres escolars. Té, com a objectiu fonamental, acollir 
alumnes dins del mateix entorn escolar tot oferint activitats i prestacions 
complementàries coherents amb la línia pedagògica establerta: vigilants de 
menjador, aules matinals, etc. 

Monitors d’educació especial 
Servei de suport educatiu en els diferents graus d’escolarització dins i fora de l’horari 
lectiu que disposen els centres escolars amb l’objectiu de  complementar i donar 
continuïtat al  procés educatiu  dels alumnes amb necessitats educatives especials 
(dificultats motores, hiperactius, discapacitats sensorials, etc.), a través d’un servei 
especialitzat i adaptat al projecte educatiu de cada centre. 



       DEFINICIÓ I REFERÈNCIES   

SERVEIS 
SOCIALS  

RESIDÈNCIES: 
En aquestes instal·lacions especialitzades oferim una Gestió 
Integral del centre, tant des de el punt de vista sanitari, com 
personal i social. 

CENTRES DE DIA :  
En aquests equipaments d’acolliment diürn, proporcionem 
organització, supervisió i assistència a les activitats de la vida 
diària, mantenint a la persona en el seu entorn personal i familiar.  

PISOS TUTELATS : 
Proporcionem mitjançant la nostre gestió equipaments socials 
adaptats, segurs, còmodes i integrats per persones autònomes de 
la tercera edat. 

SERVEIS DE AJUDA DOMICILIÀRIA:  
En aquest servei treballem de la mà de l’ Administració per 
proporcionar a cadascun dels usuaris, atenció personalitzada, 
suport social i ajuda en les tasques de la llar.  
 

 



 

Sanitat: hospitals, clíniques i centres d’atenció 
continuada. 

Serveis Socials: residencies per gent gran, centres 
de dia, i servei d’ajuda domiciliaria. 

Educació: escoles infantils, col·legis, 
universitats i col·legis majors. 
Empreses e institucions: públiques, privades, 
immigració, i centres penitenciaris.   
 
 
 
 
 

 

Menjar fora de casa, és un dels condicionants d’aquest 
temps, i això afecta a tothom, nens, adults, gent gran, 
malalts, viatgers, etc…..  
 
 
A CLECE ENS AGRADA OCUPAR-NOS DE LES PERSONES.  
 
 

 
 

 

RESTAURACIÓ 
SOCIAL  

       DEFINICIÓ I REFERÈNCIES   


