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EDITORIAL
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Tots els treballadors amb discapacitat dels Centres Especials de Treball (CET) han d’estar subvencionats amb un 50% del
Salari Mínim Interprofessional (SMI) durant 14 pagues any, definida per la Llei General de les Persones amb Discapacitat.
El 28 de juny de 2016, la FECETC va haver de fer un comunicat als mitjans de comunicació perquè els CET de Catalunya
no havíen rebut cap de les 6 mensualitats vençudes, des de gener a juny del SMI. El 3 de juliol de 2016 es van iniciar les
transferències, i dut¡rant la resta de l'any 2016 es va corregir part del dèficit, quedant per percebre una mensualitat i mitja
del SMI.
La FECETC, conjuntament amb altres 6 organitzacions, ha participat durant un any en la definició i construcció d'un “nou
model català” de CET, tots pensàvem que seríem capaços de resoldre els greus problemes que pateix aquest sector,- que
està mantenint a més de 16.924 llocs de treball-, però no solament no s'ha assolit res del previst, si no que ara ens trobem
en una situació impossible de sostenir. Els 209 CET de Catalunya, que han de ser empreses sostenibles i, per tant, han de
ser gestionades com a tals, no coneixen ni què, ni qui ,ni quant, ni com, ni quan..., rebran de subvenció.
En quin cap cal pensar que, a hores d'ara de l'any 2017, els gestors dels CET no coneguin una de les seves més importants
fonts d' ingressos? Com poden estar resolent els seus problemes de tresoreria, sabent que més del 80% dels ingressos van
a despeses de personal ? Hi ha entitats que estan en situació de precariatat, i no han aportat les retencions de l'IRPF, o no
han pogut liquidar l'IVA i/o no han pogut pagar la paga extraordinària i ja comencen alguns a no poder cobrir les nómines
mensuals, -com que són entitats subvencionades, en estar en situació precaria, tampoc podran negociar pòlisses ni
crèdits,...-.

EDITORIAL
Segons les diferents informacions rebudes, cadascun rep la que sembla que li pot interessar escoltar, uns cobraran al
juliol, però no tots els treballadors, uns altres rebran una resolució financiable, -això sí, amb el Institut Català de Finances-,
uns altres estan esperant al fet que es publiqui la convocatòria d'una part dels seus treballadors -físics i sensorials- que,
sembla ser, que es publicarà durant el mes d’agost. no coneixen ni què, ni qui ,ni quant, ni com, ni quan..., rebran de
subvenció aquests treballadors, ni se sap !.
Des de la FECETC hem aplicat molts recursos perquè el sector dels CET a Catalunya tingués una única posició
consensuada; hem rebutjat la proposta de la Generalitat d'acceptar només el 25% del SMI.
Com podem consentir que es negui el dret que tot treballador amb discapacitat té i que se li tregui el 50%?
Com anem a permetre que s'expulsi dels CET, -única empresa que garanteix l'ocupació de les persones amb
discapacitat-, a aquells treballadors que tinguin una discapacitat no especial ?
Però és que s'han begut l’enteniment?
Exigim que es compleixi la Llei: el 50% del SMI para tots els treballadors amb discapacitat dels CET!.
BON ESTIU!

Julio Martínez
President
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AGENDA
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REUNIONS, JORNADES I ACTIVITATS D'INTERÈS

-01 de juny de 2017.
Biz Barcelona, estand, ponències i Networking
-12 de juny de 2017.
Reunió amb COCARMI
-15 de juny de 2017.
Reunió visites CET
-21 de juny de 2017
Reunió CODISCAT
-28 de juny de 2017.
Assemblea FEACEM
-29 de juny de 2017.
Reunions, visites empreses ordinàries

-

SIOAS 2016
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SERVEIS INTEGRALS D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA
INSERCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O MALALTIA MENTAL
El programa de Serveis Integrals d’Orientació, acompanyament i suport a la inserció laboral de persones amb
discapacitat facilita itineraris personalitzats per afavorir la seva ocupabilitat. Aquest servei ofereix les següents
accions:
1. Tutories per l'orientació i disseny de l'itinerari d'inserció.
2. Tutories per a la recerca activa envers l'ocupació.
3. Tutories d'inserció i acompanyament en el procés.
4. Tutories de seguiment de l'itinerari d'inserció.
5. Accions formatives.
Formació bàsica i/o instrumental. Formació en habilitats socials o transversals. Formació tècnic- professional.
Alfabetització informàtica i/o aprofundiment en el coneixement de noves TIC.
Complementàriament es realitza un treball en xarxa amb els agents implicats:
1. Borsa de treball.
2. Prospecció i sensibilització d’empresa.
Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i pel Fons Social Europeu.

NOTÍCIES
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FORMACIÓ 5 DE JULIOL DE 2017 A LA SEU FECETC :
“ESTÀ PREPARAT EL TEU CET PELS NOUS REPTES I OPORTUNITATS DIGITALS?”

“ESTÀ PREPARAT EL TEU CET PELS NOUS REPTES I OPORTUNITATS DIGITALS?”
Amb Sergio Hornillos, soci director d’Xtratègics, agència especialista en estratègia digital
Ens explicarà les etapes d’un procés de transformació digital pels centres especials de treball (CET):
- La transformació digital com a procés facilitador del creixement de negocis i empreses.
- Solucions professionals adequades a les necessitats dels CET.
- La transformació del màrqueting en l'era digital.
- Estratègia i transformació digital... I tots els avantatges de les eines digitals per fer comunicació, màrqueting i vendes
Forma't : Som conscients que la tecnologia ha arribat per quedar-se. Us esperem a la seu de la FECETC.
Posem en valor i fem visibles els CET!

NOTÍCIES
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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE FECETC, 5 DE
JULIOL DE 2017 . PARTICIPA ! COMPTEM AMB TU !

Reunida la Junta Directiva de la FECETC ha cregut convenient convocar-vos a l’Assemblea General
Extraordinària de la FECETC que tindrà lloc a la Sala Catalunya -planta 6- de la seu del c/Pere Vergés, 1, de
Barcelona, el proper dimecres 5 de juliol a les 11.30h, en primera convocatòria, i a les 12.00h, en segona
convocatòria; d’acord amb el següent ordre del dia.
Ordre del dia:
1) Lectura i aprovació si procedeix del Acta anterior.
2) Informació, anàlisi de la situació i presa de decions sobre les convocatòries de subvencions pels CET 2017 de la
Generalitat de Catalunya.
3) Precs i preguntes.

NOTÍCIES
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FECETC: EL PODER TRANSFORMADOR DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL.
JUNY DEL 2017 AL SALÓ BIZBARCELONA

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya va participar el 31 de maig i l'1 de juny al saló BIZ Barcelona per donar a
conèixer els seus serveis i mostrar la vessant innovadora i transformadora de les empreses a les quals representa. Va ser, a banda, un
espai per compartir experiències, establir contactes i conèixer idees i propostes que ens poden ajudar a millorar de cara al futur.
Durant els dos dies que va durar el saló, la FECETC va comptar amb un estand des del qual va repartir fulletons, va informar sobre
serveis, sobre l'activitat dels centres associats i sobre les possibilitats de col·laboració amb l'empresa ordinària. A més, dijous dia 1 va
organitzar dues ponències al Fòrum d'Economia Social del saló, ponències per a la reflexió però que feien una crida a l'acció i a
l'adaptació al nou escenari tecnològic, amb la ponència de Sergio Hornillos que va cridar a aprofitar, als Centres Especials de Treball
(CET) associats, tots els avantatges de les eines digitals per fer comunicació, màrqueting i vendes en un entorn on usuaris i
consumidors són ara molt poderosos, demanen informació de forma immediata i tenen una gran influència en els processos de
compra, cada cop més complexos.
La vicepresidenta de la federació i moderadora de la sessió, Bibiana Bendicho, va aprofitar l'ocasió per reflexionar en veu alta sobre
el fet que "de vegades no som conscients de com les noves tecnologies ens poden ajudar més enllà del dia a dia, no ens adonem
que poden ser una oportunitat de negoci".

Segueix a la pàgina següent >>>

NOTÍCIES
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FECETC: EL PODER TRANSFORMADOR DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL.
JUNY DEL 2017 AL SALÓ BIZBARCELONA
>>>Ve de la pàgina anterior

La segona ponència va anar a càrrec d'Isabel Salas, del Fòrum de Recursos Humans de Foment del Treball i directora de
RRHH dels laboratoris Gebro Pharma. En una xerrada molt participativa, va començar posant sobre la taula l'evidència que
encara hi ha molt poca sensibilització a les empreses sobre el talent i l'aportació als equips de les persones amb
discapacitat, la contractació de les quals encara es viu com una obligació més que com una riquesa. Tot i això, algunes
grans empreses com Ikea, NH o Hugo Boss, entre d'altres, estan integrant les polítiques de discapacitat en la cadena de
valor de la companyia i en el seu model de negoci, de manera transversal, dins la seva filosofia de Responsabilitat Social
Empresarial (RSE).

Posem en valor i fem visibles els CET !

NOTÍCIES

LLIURAMENT DEL XX PREMIS ASPID 2017

El proper dia 6 de juliol de 2017 a les 19.00h tindrà lloc a la
Nau Central de La Seu Vella de Lleida la celebració de la XX
edició dels Premis d’ASPID. Aquests premis són el
reconeixement a persones, institucions i iniciatives que són
un clar exemple en la defensa dels drets i en la trajectòria a
favor de la equitat social i el treball per la millora de la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat,
contribuint a una transformació social.
Aquest any celebrem el 20è aniversari d’aquests premis, fet
que els consolida com els de més trajectòria de tota
Catalunya promoguts per una entitat de persones amb
discapacitat.
Comptarem amb la implicació no només dels premiats, sinó
també de representants d’organismes oficials, sindicats,
partits polítics, d’entitats socials lleidatanes i com no, del
socis que conformen el teixit associatiu d’ASPID.
Serà un vespre de celebració de ben segur molt especial, us
hi esperem!
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NOTÍCIES
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MULLA'T PER LES 7.000 PERSONES QUE TENEN ESCLEROSI MÚLTIPLE A CATALUNYA.

El diumenge 9 de juliol ens mullem per persones com la Mayte Lora, de 34 anys i diagnosticada d'esclerosi
múltiple. La Mayte tot i que va rebre tot l'ajut de l'empresa on treballava d'administrativa ha hagut de deixar
de treballar. Aquesta és una situació freqüent en les persones amb esclerosi múltiple. Actualment, gairebé la
meitat de les persones amb esclerosi múltiple deixen de treballar 3 anys després del diagnòstic, una xifra que
es podria reduir considerablement amb petits canvis i adaptacions als llocs de treball i si les persones amb EM,
les empreses i els neurólegs tinguessin més informació.
Ens mullem per l'ocupació
La preocupació perquè les persones amb esclerosi múltiple puguin portar una vida el més normal possible, ha
fet que la Fundació Esclerosi Múltiple hagi decidit destinar els fons recaptats del Mulla't al programa FEM Feina
amb l'objectiu que les persones amb EM puguin continuar treballant si poden i així ho desitgen.

NOTÍCIES

ESTEL TAPIA ORGANITZA MERCAT SOLIDARI AL MUSEU MARÍTIM

El centre especial de treball Estel Tàpia I Dona Kolors van organitzar
una nova edició del mercat solidari, on es podien trobar productes
artesanals i únics amb descompte el passat 16 de juny al Museu
Marítim de Barcelona.
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NOTÍCIES

SESSIÓ DEL CONSELL DE LA DISCAPACITAT DE CATALUNYA (CODISCAT), PALAU DE LA
GENERALITAT, 21 DE JUNY.
En el Codiscat es van fer intervencions en relació a dues qüestions les
PUA i la LAPCAT, a més de la benvinguda de l’ Honorable Senyora
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies.
Pel que fa a la Llei d'Autonomia Personal, les següents idees:
- La Convenció ha de ser el marc de referència en el desenvolupament
de qualsevol llei/norma que afecti als drets de les persones amb
discapacitat
- S'ha d'utilitzar la terminologia de la Convenció, ja que és la que ens
identifica com a col·lectiu i la que ens dóna seguretat jurídica a l'hora
d'exercir els nostres drets
- La llei ha d'identificar clarament els col·lectius a qui va dirigida.
En referència a les PUA, d'acord al següent:
- Les prestacions bàsiques han d'estar al catàleg ortoprotètic, no a les
PUA
- Cal diferenciar el que són productes/ajudes tècniques del que són
serveis; entre altres.
En la cloenda, en Antonio Guillén, va fer una breu anàlisi de la situació
actual.
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