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EDITORIAL
La tardor ve a ser el temps de la recollida dels resultats del treball de l'any que comença a declinar. A més, és vesteix amb
tota la paleta de colors, ocres, marrons, vermells, grocs, verds, blaus, ... que venen a decorar els diferents actes que han
transcorregut. Segurament perquè no ha plogut prou, no podrem obtenir tot el que hem esperat, després de tant treball.
Ha estat un any, ho poso en passat perquè políticament ja està liquidat, d'una intensitat i dificultat extrema. No hem
pogut aconseguir el que per nosaltres ha estat la guia, que es convoquessin les subvencions de de suport a l’ocupació i
manteniment de la integració laboral de persones amb discapacitat, llocs de treball generats als nostres centres amb el
50% del salari mínim interprofessional (SMI). Hem aconseguit que s'eliminessin “els topalls” però per a una gran part dels
treballadors, amb una discriminació de caràcter incomprensible, tan sols s'ha aconseguit un 25%. Algú en el sector dels
centres especials de treball (CET) és més que responsable que no hàgim pogut aconseguir un acord col·lectiu, si bé en
privat s'han acceptat les nostres propostes i fins i tot hem aconseguit un consens perquè el Parlament de Catalunya,- per
majoria absoluta i als quals agraïm el seu treball-, aprovés una moció que ratificava la nostra posició i les nostres
demandes.
Vull considerar que la situació política que estem patint a Catalunya, i dic patint, els sectors dels col·lectius més
vulnerables de la nostra societat, ha influït de manera com mai hem assistit en els últims 30 anys. Hem passat per
situacions difícils, havent de tornar a construir, cada quatre anys, l'edificat fins als moments concrets. Aquest últim any, no
obstant això, ha estat d'una destrucció sectorial inconcebible. Els “acords” amb diferents grups, a destemps i amb relats
ocults, han produït una divisió en el sector dels CET i ara preval allò de “haver-hi que enxampo” i “l'últim la paga” -per ser
moderat-.
Ens han enviat a tots “al racó de pensar”. Espero que siguem prou intel·ligents per, en l'oportunitat política que tenim en
les eleccions del 21 de desembre del 2017, no ens equivoquem i siguem capaços de comprometre a tots els partits polítics
que es presenten perquè compleixin l'aprovat pel Parlament de Catalunya.
Si ho fem TOTS, tal vegada aconseguim recompondre aquest sector dels CET
Julio Martínez
President FECETC

2

ÍNDEX
2
4
5

EDITORIAL

7

REGULADA PER PRIMERA VEGADA LA FIGURA DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL D’INICIATIVA
SOCIAL

8

JORNADA: CENTRES ESPECIALS DE TREBALL I LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.
BARCELONA, 27 DE NOVEMBRE 2017.

10
11
12

AGENDA
SIOAS 2016

MILERS DE PERSONES VISITEN LA VI FIRA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA DE CATALUNYA
TALLER FORMATIU A LA FECETC EN ESTRATÈGIA I TRASNFORMACIÓ DIGITAL PER A DIRECTIUS DE CET.
ASSOCIA'T A LA FEDERACIÓ DE CENTRES ESPECIAL DE TREBALL (FECETC)

3

AGENDA

4

REUNIONS, JORNADES I ACTIVITATS D'INTERÈS
-02 d'octubre de 2017.
Reunió Entitats Manifest a resposta Consellera a FECETC
Junta Directiva FTN
-03 d'octubre de 2017.
Reunió amb Diputats del Congres i Senat

-

-05 d'octubre de 2017.
Reunió Consell Economic i Social de Badalona
- 09 d'octubre de 2017.
Reunió Cocarmi
-11 d'octubre de 2017.
Junta Directiva FECETC.
-17 d'octubre de 2017.
Grup de treball d'Inserció Laboral Cocarmi
-18 d'octubre de 2017
Reunió Secretari General d’Ocupació Departament de Treball
-23 d'octubre
Mesa negociació proposta de conveni col.lectiu CET
-27 d'octubre
Convocatòria concessió dels ajuts de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat 2017.
Termini de presentació fins 8 de novembre de 2017.

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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REGULADA PER PRIMERA VEGADA LA FIGURA DELS CENTRES ESPECIALS DE
TREBALL D’INICIATIVA SOCIAL

Des del sector de la discapacitat ja fa molt de temps que es parla de Centres Especials de Treball d’iniciativa social o d’iniciativa
privada en funció de la titularitat del mateix, però fins ara aquesta diferenciació no es trobava recollida legalment.
Aquesta situació ha canviat amb l’aprovació de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada el passat 19 d’octubre de 2.017,
que mitjançant la seva Disposició Final 14ª modifica la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social, introduint per primera vegada en el nostre ordenament jurídic la figura del CET d’iniciativa social.
Concretament, l’esmentada Disposició Final introdueix un apartat 4 a l’article 43, que estableix que tenen la consideració de CET
d’iniciativa social :
a) Aquells CET que són promoguts y participats en més d’un 50 per cent, directa o indirectament, per una o diverses entitats, ja
siguin publiques o privades que no tinguin ànim de lucre o que tinguin reconegut el seu caràcter social en els seus estatuts, ja siguin
associacions, fundacions, corporacions de dret públic, cooperatives d’iniciativa social o altres entitats d’economia social.
b) Aquells CET titularitat de societats mercantils en el que la majoria del seu capital social sigui propietat d’alguna de les entitats
assenyalades anteriorment.
En qualsevol dels dos casos l’entitat titular del CET tindrà que recollir en els seus estatuts socials o a l’acord social l’obligació de
reinvertir íntegrament els seus beneficis per destinar-los a la creació d’oportunitats de treball per persones amb discapacitat i la
millora continua de la seva competitivitat o de la seva activitat d’economia social, tenint la facultat d’optar per la reinversió en el
propi CET o en altres CET d’economia social.
S’ha de dir que aquesta definició té una important deficiència tècnica doncs defineix com a CET d’iniciativa social aquells CET que
son titularitat d’una sèrie d’entitats que enumera i entre les que es troben les entitats d’economia social.

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

Doncs bé, resulta que la Llei d’economia social inclou dintre de les entitats d’economia social els CET, sense fer relació a la seva
titularitat o composició de capital social.
Tenim que interpretar, per tant, que qualsevol CET que no tingui ànim de lucre és un CET d’iniciativa social. Jo entenc que aquesta
no és la intenció del legislador, però la veritat és que una interpretació literal de la norma ens portaria a aquesta conclusió.
En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte que aquesta distinció entre CET d’iniciativa social y CET d’iniciativa privada podria obrir la
porta a que les Administracions Públiques tinguin en compte aquesta condició per distribuir els fons destinats a les ajudes de
creació d’ocupació o manteniment dels llocs de treball per persones amb discapacitat.
També s’obriria la porta a una modificació dels criteris de fixació de les subvencions en funció de si el CET és d’iniciativa social o
privada, sempre i quan es modifiques l’Ordre 16 de octubre de 1998, que estableix les bases reguladores per la concessió de les
ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en Centres Especials
de Treball i treball autònom.
Aquesta distinció ja s’efectua a la nova Llei de Contractes del Sector Públic, que en la seva Disposició Addicional 4ª estableix que
mitjançant Acord del Consell de Ministres o de l’òrgan competent a l’àmbit de les Comunitats Autònomes o dels Entitats Locals, es
fixaran percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o
determinats lots dintre d’un contracte als CET d’iniciativa social i a empreses d’inserció. En cas de que no s’adoptin aquest acords en
el termini d’un any, l’òrgan de adjudicació aplicarà un percentatge mínim de reserva del 7 per cent, que s’incrementarà fins un 10
per cent transcorreguts 4 anys des de la entrada en vigor de la llei.
Alejandro Jover Antoniles
BUFETE JURIDICO JOVER
www.jover-abogados.com
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JORNADA: CENTRES ESPECIALS DE TREBALL I LA NOVA LLEI DE CONTRACTES
DEL SECTOR PÚBLIC. BARCELONA, 27 DE NOVEMBRE 2017.
La FECETC organitza el 27 de novembre una jornada sobre la nova Llei de Contractes del Sector Públic
Dilluns 27 de novembre t'esperem a la jornada Centres Especials de Treball i la nova Llei de Contractes del Sector
Públic que tindrà lloc a la seu de Foment del Treball (Via Laietana, 32. Barcelona)
La jornada, que serà inaugurada pel president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, i el president de FECETC,
Julio Martínez, té per objectiu reflexionar, en primer lloc, sobre la Llei de Contractes del Sector Públic aprovada
recentment pel Congrés dels Diputats i que representa la transposició, al nostre ordenament jurídic, de les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Alhora, la jornada analitzarà una de les novetats de la norma, la definició dels Centres Especials de Treball
d'iniciativa social mitjançant la modificació de l'article 43 de la Llei General dels Drets de les Persones amb
Discapacitat i la seva inclusió social.
La jornada, a més, serà una bona ocasió per recordar els avantatges competitius que representa per a les
empreses contractar treballadors amb discapacitat i col·laborar amb Centres Especials de Treball, així com per
parlar d'algunes bones pràctiques relacionades amb la contractació de persones amb discapacitat.
T'esperem, reserva la data !

Segueix a la pàgina següent >>>

NOTÍCIES

JORNADA: CENTRES ESPECIALS DE TREBALL I LA NOVA LLEI DE CONTRACTES
DEL SECTOR PÚBLIC. BARCELONA, 27 DE NOVEMBRE 2017.

9

NOTÍCIES

MILERS DE PERSONES VISITEN LA VI FIRA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA DE
CATALUNYA

La Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), organitzada per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya,
tanca la seva sisena edició amb un gran èxit d’assistència. Entre divendres i diumenge milers de persones han visitat
la FESC per conèixer propostes i iniciatives alternatives al model econòmic capitalista, gràcies a les més de 190
organitzacions expositores i d’un programa format per una cinquantena de xerrades.
Els Cet Mansol i Estel Tàpia hi van participar en aquest Fira.
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TALLER FORMATIU A LA FECETC EN ESTRATÈGIA I TRASNFORMACIÓ DIGITAL
PER A DIRECTIUS DE CET.

Dimecres 4 d’OCTUBRE de 2017, vàrem gaudir de : “ESTÀ PREPARAT EL TEU CET PELS NOUS REPTES I OPORTUNITATS
DIGITALS?”
Amb Albert Polo, soci director d’Xtratègics, agència especialista en estratègia digital. Ens va explicarar 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.
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ASSOCIA'T A LA FEDERACIÓ DE CENTRES ESPECIAL DE TREBALL (FECETC)

Campanya de Captació de Nous CET Associats
Dintre de les accions del 25 Aniversari es desenvoluparà, una Campanya per aconseguir la incorporació de Nous
Associats a la FECETC.
La situació actual, en la que estem immersos, fa encara més important la necessitat de sumar el màxim de forces
per defensar els interessos i avançar en la consolidació dels CET. Comptem amb la col·laboració de tots.
REPRESENTEM, DEFENSEM, POTENCIEM I AVANCEM AMB ELS CETS… PARTICIPA- ASSOCIA'T
El teu futur necessita de la teva participació.
Junts som millors.
Més informació:
T. 93 313 48 95
@: fecetc@fecetc.org

