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EDITORIAL
LA FECETC ES SUMA A LA CONDEMNA PELS ATEMPTATS DE BARCELONA I
CAMBRILS I CONDOL PER LES SEVES VÍCTIMES.
Dijous, 17 d'agost de 2017. Davant dels atemptats terroristes succeïts a Barcelona i Cambrils,
L’Equip de la Federació de Centres de Treball de Catalunya,
manifesta el total rebuig de qualsevol acció de violència en contra de la dignitat humana, la concòrdia dels
pobles i de la pau entre les persones que atempti greument contra els drets humans -dels quals el més
important és el dret a la vida-, els valors fonamentals de la democràcia, la justícia, la igualtat i la llibertat de
creences.
I expressa la seva condolença i solidaritat als familiars, amics i amigues de les víctimes, i a tota la societat que
està vivint uns moments tan dolorosos i difícils i els acompanya en el sentiment i en la pregària.
Julio Martínez
President FECETC
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La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) vol expressar les següents consideracions en relació a
la situació produïda amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
La FECETC, organització fundada en l’any 1992, la qual agrupa a 67 centres especials de treball (CET) amb 5.400
treballadors, té com a funcions i objectius fundacionals la defensa dels interessos dels seus associats, als quals els uneix la
funció social de donar ocupació a les persones amb discapacitat. Els seus associats són CET que, sota diferents fórmules
jurídiques, desenvolupen activitats econòmiques i socials que permeten la sostenibilitat de les mateixes, creant ocupació
permanent i de qualitat per als seus treballadors amb discapacitat.
Som conscients que les condicions polítiques, socials i econòmiques han evolucionat al llarg d'aquests darrers anys i hem
assistint a una crisi que està passant factura als CET. La missió de la nostra Federació ha estat sempre la de subratllar la
necessitat d'una adaptació constant a aquestes circumstàncies, facilitant a les nostres empreses i entitats informació,
formació i eines que puguin facilitar l'adopció, d'una manera independent, de les estratègies de gestió més adients.
La FECETC, en el seu dret de defensa dels interessos dels seus associats, reclama el compliment de les competències i
obligacions a la Generalitat de Catalunya per a un correcte desenvolupament de les convocatòries que prescriuen les
normatives establertes.
La FECETC està contribuint d'una manera intensa en el “model de CET per a Catalunya”. Hem participat en nombrosos
estudis i reunions que haurien d’haver contribuït a la definició d'un model concret. Sempre hem estat disposats a
participar en les reunions de sector però no sempre se’ns ha convocat, no entenem que se’ns hagi menyspreat a l'hora
d'establir un "acord marc" del sector, per la Direcció General d'Economia Social de la Generalitat de Catalunya, s'ha
aconseguit destruir el consens en el sector, aquest es va aconseguir amb una proposta de mínims aprovada en el
COCARMI; volem denunciar la manca d'equitat en el tracte cap al col·lectiu de persones amb discapacitat física, sensorial
i orgànica per part de la Generalitat de Catalunya.

EDITORIAL
La FECETC no acceptarà de cap manera ser cap de turc d'una situació que està posant en una gravíssima situació
l'estabilitat dels 207 CETs de Catalunya i dels 16.924 llocs de treball. L'actual situació en la qual durant 7 mesos el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies no ha aportat cap recurs econòmic als CETs, -ara comença a liquidar a
7.900 treballadors amb especials dificultats el SMI del mes de gener i febrer de 2017-, no s’havia viscut mai.
La distribució de resursos prevista del 50% SMI per intel.lectuals i mentals i del 25% SMI per la població de persones amb
discapacitat física, sensorial i orgànica, que es mou entre el 33% i el 64% de grau de discapacitat i per les tipologies de les
seves limitacions no són considerats d’especials dificultats. Demanem el que diu la llei rebre el 50% del Salari Mínim
Interprofessional (SMI) per tots, no volem que els CET’s es converteixin en entorns assistencials, desvirtuant així, l'autèntic
objectiu ser unitats de trànsit al mercat ordinari de treball, posa en evidència un ús indegut dels recursos públics.
Això ens ha conduit a realitzar declaracions als mitjans de comunicació, cartes al President, fer un Manifest del sector,
promoure mocions en el Parlament Catalunya i presentar contenciosos en els jutjats ... i el que calgui per garantir els llocs
de treball de totes les persones amb discapacitat!; per que avui ens toca a nosaltres que no es respecti la llei, pot ser que
demà els toqui a uns altres.
Julio Martínez
President FECETC

4

ÍNDEX
2
6
7
8

EDITORIAL
AGENDA
SIOAS 2016
RECULLS DE PREMSA DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST SOBRE LES SUBVENCIONS ALS CET,
IMPUGNACIÓ JUDICIAL I MANIFEST.

12

MANIFEST DE LES ENTITATS REPRESENTATIVES SOBRE LA SITUACIÓ DELS CET.

15

LA FECETC, A TRAVÉS DEL COL.LECTIU RONDA, IMPUGNA JUDICIALMENT LES BASES REGULADORES
PER LA CONCESIÓ DE SUBVENCIONS APLICADES ALS CET.

17

TALLER FORMATIU A LA FECETC D'ESTRATÈGIA I TRASNFORMACIÓ DIGITAL PER A DIRECTIUS DE CET.

5

AGENDA

6

REUNIONS, JORNADES I ACTIVITATS D'INTERÈS

-05 de juliol de 2017.
Assemblea Gral. Extraordinària Fecetc
Formació Xtrategics

-

-06 de juliol de 2017.
Entrega premis Aspid
-09 de juliol de 2017.
Mulla't per l'Esclerosi Múltiple, Can Caralleu
-10 de juliol de 2017
Junta Foment
-17 de juliol de 2017.
Contractació socialment responsable, Casa del Mar
-19 de juliol de 2017
Presentació Recurs Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l'ordre de bases
- 21 i 25 de juliol 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.
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RECULLS DE PREMSA DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST SOBRE LES
SUBVENCIONS ALS CET, IMPUGNACIÓ JUDICIAL I MANIFEST.

Recull de premsa sobre subvencions als CET.
11 de juliol. Ser Catalunya. Notícia. Els CET no han cobrat enguany cap subvenció
11 de juliol Hora 14 Catalunya. Ser Catalunya. Informatiu del 10 de juliol de 2017
11 de juliol El Balcó. Ser Catalunya. Reportatge amb Fundació Marpi i Laborem Dertusa
12 de juliol. Diari de Girona. L'impagament de subvencions deixa els CET al límit
12 de juliol. Segre. En defensa els Centres Especials de Treball
12 de juliol. Diari de la Discapacitat. La Fecetc actuarà contra les bases que regulen...
12 de juliol. Press Digital. ¿A quien le importan los discapacitados?

Segueix a la pàgina següent >>>
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RECULLS DE PREMSA DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST SOBRE LES
SUBVENCIONS ALS CET, IMPUGNACIÓ JUDICIAL I MANIFEST.

>>>Ve de la pàgina anterior

13 de juliol Europa Press. Els CET, en situació crítica per la reducció d'ajudes
13 de juliol. La Vanguardia (EFE). Los CEt reclaman subvenciones del 50% del SMI
13 de juliol. El Periódico (EFE), Los CET reclaman subvenciones del 50% del SMI
13 de juliol. Economia Digital. La Generalitat racanea las ayudas a los discapacitados
14 de juliol. Diari del treball. La Generalitat preveu començar a pagar a finals de juliol els ajuts als CET...
14 de juliol. Catalunya Press. Els CET, en situació crítica per la reducció d'ajudes
16 de juliol. Crónica Global. Recorte encubierto de la Generalitat a los centros de discapacitados
17 de juliol Quim Bonaventura (blog). CET's. Reaccions...
19 de juliol. Segre.com. Aspid_tem_pel_futur_del_centre_especial_treball

Segueix a la pàgina següent >>>
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RECULLS DE PREMSA DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST SOBRE LES
SUBVENCIONS ALS CET.

>>>Ve de la pàgina anterior

21 de juliol Diari de Girona. Acusen la Generalitat d'excloure discapacitats de les subvencions
21 de juliol. Regió7. L'ajuntament de Martorell reclama que hi hagi recursos per als CET
25 de juliol FEM Girona. Crit d'alarma dels CET
IMPUGNACIÓ JUDICIAL
18 de juliol. Europa Press. CET's critican que Gencat amenaza el empleo de 6.000 personas por impago
18 de juliol Cuatro.com. Centros especiales de empleo critican que la Generalitat...
18 de juliol. La Vanguardia. EFE. CET's impugnan nuevas bases reguladoras de ayudas
18 de juliol. El Periódico. CETS impugnan nuevas bases...
18 de juliol Ecodiario.eleconomista.Centros-especiales-de-trabajo-critican-que-la-Generalitat...
19 de juliol. CatPress. La nova normativa dels CET's deixaria 6.000 persones a l'atur
19 de juliol. Col·lectiu Ronda. Comunicat de premsa

Segueix a la pàgina següent >>>
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>>>Ve de la pàgina anterior

25 de juliol Social.cat. Les-entitats-que-gestionen-els-cet-acusen-el-govern-duna-retallada-encoberta-i-drastica?
26 de juliol ElpuntAvui. Entitats de la discapacitat física es queixen pels Centres Especials de Treball
26 de juliol Catalunyapress.es. Centros-trabajo-especiales-denuncian-govern-recorte-encubierto-recursos
26 de juliol La vanguardia.com. Entitats-signen-un-manifest-per-garantir-els-llocs-de-treball-de-totes-lespersones-amb-discapacitat
26 de juliol Diarideladiscapacitat.cat. Les-entitats-representatives-dels-cet-denuncien-una-retallada-encobertadels-recursos
26 de juliol Cocemfe.es. Denuncian recortes encubiertos a los CEE de Catalunya
27 de juliol Diari de girona.cat. Centres-especials-treball-discapacitats-denuncien...
28 de juliol. Economía Digital. La Generalitat recorta ayudas para discapacitados
28 de juliol. FeMGirona: Vuit entitats denuncien retallades encobertes...
9 d’agost. Crónica Global. Los 6000 discapacitados olvidados por la Generalitat
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/6-000-discapacitados-olvidados-generalitat-fecetc_80615_102.html
9 d’agost. Crónica Global. Ciutadans llevará al Parlament los recortes a los discapacitados de Bassa
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/ciutadans-recortes-discapacitados-bassa-parlament_80816_102.html
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MANIFEST DE LES ENTITATS REPRESENTATIVES SOBRE LA SITUACIÓ DELS CET.
>>>Ve de la pàgina anterior

Per garantir els llocs de treball de totes les persones amb discapacitat.
Les entitats de la discapacitat física, sensorial i orgànica denunciem la manca d'equitat en el tracte cap als nostres
col·lectius
Els CET’s no es poden convertir en entorns assistencials, desvirtuant així l'autèntic objectiu que siguin unitats de
transició al mercat ordinari de treball.
Barcelona 25 de juliol 2017. Les entitats representatives dels Centres Especials de Treball de les persones amb
discapacitat física, sensorial i orgànica: AECEMCO, ECOM, FECETC, FEACEM Catalunya, AECEMFO, COCEMFE,
ASPAYM i FESOCA, volem denunciar la retallada encoberta de recursos econòmics del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
El Govern de la Generalitat ha dut a terme una retallada dràstica dels ajuts als Centres Especials de Treball (CET)
que afecta fonamentalment a les persones amb discapacitat física, sensorial i orgànica, i posa en risc de
sostenibilitat d’un gran nombre de CET i la continuïtat dels llocs de treball de les persones amb discapacitat. La
conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, ha fet desaparèixer de cop part de les subvencions dels CET's de
persones amb discapacitat física, sensorial i orgànica, disfressant-ho com un gran acord sectorial, quan no ha
arribat a pactar amb les grans federacions de persones amb discapacitat que representen al major número de
persones afectades.
Aquesta operació s'ha dut a terme a l'esquena del sector per vendre-ho com "un gran acord sectorial" de cara a
l'opinió pública. Aquest acord ha obviat el consens amb entitats del sector, que representem al major nombre de
treballadors amb discapacitat al territori català.
Segueix a la pàgina següent >>>
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MANIFEST DE LES ENTITATS REPRESENTATIVES SOBRE LA SITUACIÓ DELS CET.
>>>Ve de la pàgina anterior

I és per tot això que les entitats sotasignants manifestem:
1. Que la gran majoria de població de persones amb discapacitat física, sensorial i orgànica es mou entre el 33% i
el 64% de grau de discapacitat, i per les tipologies de les seves limitacions no són considerats d’especials
dificultats (ja que la seva afectació, malgrat sovint també té trets emocionals associats, es valora per la Direcció
Gral. de Protecció Social de la Generalitat de Catalunya com a física o sensorial).
2. Que és difícil pensar en promocionar el trànsit a l’empresa ordinària, quan estem passant una situació
d’incertesa al mercat de treball ordinari i una taxa d’atur elevadíssima del col·lectiu de persones amb
discapacitat, prop del 32,10% (si comptem les persones que estan en CET’s, la taxa d’atur encara seria més
elevada) i que pràcticament només reben ajuts les persones qualificades d’especials dificultats.
3. Que els CET’s no es converteixin en entorns assistencials, desvirtuant així, l'autèntic objectiu que siguin unitats
de trànsit al mercat ordinari de treball. Aquesta perversió del sistema realitzada per alguns centres que no tenen
res a veure amb la discapacitat física, sensorial i orgànica, posa en evidència un ús indegut dels recursos públics.
4. Que els CET's no han de percebre més del 25% del que sumen entre facturació i subvencions de la Generalitat.
En cas contrari es perd el foment de la competitivitat de l'activitat econòmica de cada CET i es posa en perill la
seva viabilitat econòmica.

Segueix a la pàgina següent >>>
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MANISFEST DE LES ENTITATS REPRESENTATIVES SOBRE LA SITUACIÓ DELS CET.

5. Que els CET’s de tot el territori català, puguem rebre immediatament el 50% del Salari Mínim Interprofessional
(SMI) i els pagaments de les Unitats de Suport per a l'activitat Activitat Professional (USAP), segons el que preveu
el Reial Decret Legislatiu 1/2013 del text refós de la Llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat i la
seva inclusió social i de forma més detallada en el Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el
Reglament dels centres especials d'ocupació i que se'ns deu des de gener de 2017.
Després de ser menyspreats a l'hora d'establir un "autèntic acord marc" de tot el sector, per la Direcció General
d'Economia Social de la Generalitat de Catalunya, les entitats sota signants volem denunciar la manca d'equitat
en el tracte cap al col·lectiu de persones amb discapacitat física, sensorial i orgànica.
Barcelona, 25 de juliol de 2017.
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LA FECETC, A TRAVÉS DEL COL.LECTIU RONDA, IMPUGNA JUDICIALMENT LES
BASES REGULADORES PER LA CONCESIÓ DE SUBVENCIONS APLICADES ALS CET.

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya ha decidido impugnar judicialmente las bases que regularán la
concesión de ayudas a los centros especiales de trabajo ante la previsión de que, a la práctica, puedan suponer la supresión de todo
tipo de subvenciones para casi 6000 personas ocupadas en los 207 centros especiales de trabajo de Cataluña que ostentan un
grado de discapacidad inferior al 65%, es decir, más de un tercio del total de personas con discapacidad física, intelectual o
sensorial que trabajan en estos espacios laborales. Según consta en la denuncia, la propuesta reguladora del Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias sólo asegura al colectivo de discapacitados con especiales dificultades ayudas que hasta ahora
otorgaba a la totalidad de empleados con discapacidad de estos centros.
La partida más afectada es la destinada a subvencionar la actividad de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional (USAP)
integradas por psicólogos, pedagogos, docentes y demás personal de vital importancia para preservar el carácter formativo y
sostenible de los Centros Especiales de Trabajo. En este caso, los centros únicamente recibirán la subvención en relación a los
trabajadores con más de un 65% de discapacidad, con la única excepción de las personas afectadas de parálisis cerebral o
discapacidad intelectual, que en este caso cobrarían a partir del 33%. Por tanto, el conjunto de discapacitados físicos y sensoriales
con menos de un 65% de discapacidad se vería totalmente excluído de una subvención que hasta ahora percibían.
Significativamente más importante es la limitación introducida en la principal línea de subvención de los Centros Especiales de
Trabajo como es el otorgamiento de una ayuda equivalente al 50% del importe del SMI. En este sentido, esta ayuda se concedía
hasta ahora a la totalidad de trabajadores con discapacidad de los centros, sin ningún tipo de distinción que tuviera como
fundamento el grado o la tipología de discapacidad. Sin embargo, las nuevas bases impugnadas por la Federación sólo garantizan
la concesión de esta ayuda a los trabajadores considerados con especiales dificultades -más de un 65% de discapacidadadvirtiendo que «ante la previsión de agotamiento del crédito» el resto de trabajadores sólo podrán acceder a la ayuda «por orden
de prelación, de mayor a menor grado de discapacidad».

Segueix a la pàgina següent >>>
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BASES REGULADORES PER LA CONCESIÓ DE SUBVENCIONS APLICADES ALS CET.
>>>Ve de la pàgina anterior
Según Marc Vilar, abogado del Colectivo Ronda encargado de interponer la demanda, la Generalitat «vulnera el contenido de la
normativa estatal en vigor que establece una ayuda a los Centros Especiales de Trabajo equivalente al 50% del SMI por sus
empleados con cualquier tipología de discapacidad, física, sensorial, intelectual o con enfermedad mental, sin establecer ninguna
distinción en relación a la tipología o el grado de afectación que es, precisamente, lo que ha hecho la Generalitat limitando la ayuda
al colectivo de grandes discapacitados». En opinión del abogado, «esta práctica no se ajusta ni a la ley ni al espíritu de las ayudas a la
integración que se articulan a través de unos centros laborales que resultan de capital importancia para miles de trabajadores (más
de 15000 en Catalunya) y sus familias. Un recorte de esta magnitud puede suponer que los CET se vean obligados a reducir sus
plantillas, condenando al paro a personas con discapacidad y con grandes dificultades para acceder al mundo laboral si no es a
través de estas iniciativas».
Siete meses sin recibir subvenciones
Por su parte, Julio Martínez, presidente de la FECETC, recordó que muchos de los 207 Centros Especiales de Trabajo que
actualmente existen en Cataluña podrían ver peligrar su viabilidad económica si se materializa definitivamente la supresión de las
ayudas a los discapacitados de menor gravedad. «Ahora ya hace siete meses que no recibimos esta ayuda -explica Martínez- y
muchos centros están sufriendo situaciones absolutamente desesperadas para poder pagar las nóminas. Si este escenario se
convierte en permanente, tal y como pretende la Generalitat, no habrá alternativas a los cierres y los despidos, con el agravio social,
personal e, incluso, económico que ello supone. ¿Dónde irá a buscar trabajo toda esta gente? El dinero que se pretenden ahorrar a
costa de un colectivo tan vulnerable como es el de las trabajadoras con discapacidad se acabará pagando en forma de
prestaciones de desempleo y prestaciones no contributivas, pero dejando por el camino todos los beneficios personales y de
ganancias en el ámbito de la adquisición de autonomía que supone una práctica profesional de gran valor humano y formativo
como es la que se desarrolla en los CET ».
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TALLER FORMATIU A LA FECETC PER ALS NOSTRES ASSOCIATS EN ESTRATÈGIA I
TRASNFORMACIÓ DIGITAL PER A DIRECTIUS DE CET.
Dimecres 27 de SETEMBRE de 2017, de 10h a 14h., descobreix si: “ESTÀ PREPARAT EL TEU CET PELS NOUS REPTES I
OPORTUNITATS DIGITALS?”
Amb Narcís Roma i Sergio Hornillos, socis directors d’Xtratègics, agència especialista en estratègia digitaL. Ens explicaran el
procés de transformació digital pels Centres Especials de Treball (CET):
- Principals actius d'un ecosistema digital i les característiques perquè produeixin valor.
- El cas de la venda online: avantatges i inconvenients.
- Estratègies de comunicació i publicitat en l'àmbit digital.
- Com donar els primers passos per pujar la teva empresa al núvol: l'entorn Cloud.
I tots els avantatges de les eines digitals per fer comunicació, màrqueting i vendes.
Som conscients que la tecnologia ha arribat per quedar-se i ens ajuda a ser millors. Us esperem a la seu de la FECETC.
Posem en valor i fem visibles els CET!
PLACES LIMITADES IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR ASSISTÈNCIA T. 93 313 48 95; @: fecetc@fecetc.org
Associa't. Junts som millors.

