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EDITORIAL
Es van celebrar les eleccions i sembla que el seus resultats han estat prou clars -per la participació- i definitori -pels
resultats-. Estem en una societat amb múltiples sensibilitats i diferents formes d'entendre com ens podem governar.
Sigui el que sigui el Govern que es formi, li hem de reiterar que deu recordar que existeixen uns col·lectius més
vulnerables que uns altres a l'hora d'aconseguir uns mínims nivells d'existència decent en la nostra societat. Que venim
reiterant que, entre aquests col·lectius, les persones amb discapacitat són, si cap, més vulnerables que unes altres i que,
per tant, hem de redoblar els esforços perquè puguin pujar-se a l'ascensor social.
L'ocupació és la millor eina per ascendir socialment i poder realitzar un projecte personal de vida amb o sense suports
complementaris. No vull ser un clàssic, però si un sistema funciona i dóna uns resultats positius, no fa falta inventar-nos
nous futurs, ni experimentar altres models estratègics pel que cridem la “inserció per l'economia”. En el nostre sector és
simplement que cadascun faci la seva part definida per la legislació existent. I si cada part es comporta de manera
professional, l'èxit està garantit. De quina manera? Les Administracions complint amb el seu necessari control perquè es
compleixin les reserves previstes en llei o, si escau, les alternatives legislades per a això. Resolent en temps adequat les
transferències necessàries i suficients, tant a l'ocupació protegida com al que no ho és. Desenvolupant i implantant les
clàusules socials en els contractes públics.
Les nostres entitats, exigint conjuntament el compliment en temps dels recursos necessaris per sostenir la funció social
dels nostres centres de treball. Formant-nos col·lectivament amb la idea que, en algun moment, deurem gestionar
conjuntament tots els recursos que tenim sota la nostra responsabilitat, els humans, els tècnics, els immaterials, els socials
i tot el conjunt d'actius aconseguits de forma sectorial. Serà la forma de ser més eficaces i d'obtenir els millors resultats en
la nostra obstinació: la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat.
Vull valorar molt positivament la feina feta per la FECETC, desenvolupant més de 500 accions en aquest any 2017 de
celebració del seu 25è Aniversari. Demostrant que som dignes representants dels Centres Especials de Treball, -malgrat
les difícils situacions passades-, i som una organització democràtica, lliure i independent que no perdem el temps.
L’Equip de la FECETC us desitja un Bon final d’Any 2017 i Millor Any Nou 2018!!
Julio Martinez
President FECETC
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AGENDA

REUNIONS, JORNADES I ACTIVITATS D'INTERÈS
-02 de desembre de 2017.
Entrega de premis Economia Social Taller Horitzó a Julio Martinez
-03 de desembre de 2017.
Dia Internacional Discapacitat
- 13 de desembre de 2017.
Junta Directiva Fecetc
-19 de desembre de 2017.
Jornada Cocemfe "Dret a l'accessibilitat de les persones amb discapacitat"
-22 de desembre de 2017
3ª Fira Consum Responsable d'Economia Social Solidària
-27 de desembre de 2017
Assemblea general Foment del Treball
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SIOAS 2017
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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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ENTREGA DE PREMIS ECONOMIA SOCIAL, TALLER HORTIZÓ, A JULIO MARTINEZ

El president de FECETC, Julio Martínez, va rebre el 2 de desembre el Premi Horitzó a l’Economia Social de l’associació Marpi de
Pineda de Mar dins els actes del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Amb aquest premi es reconeix tota la tasca de
Martínez a favor de l’ocupació de les persones amb discapacitat. Expert en economia social i en centres d’inserció, fou fundador del
grup Can Ensenya i té una llarga trajectòria en l’associacionisme d’aquest tipus d’entitats.
A més del premi a Martínez, a l’acte, celebrat al Centre Cultural de Pineda, es va lliurar el premi Horitzó a la Solidaritat, que va recaure
en Lluís Puig, membre del patronat de la fundació Marpi, i l'Horitzó a la Integració i Participació Ciutadana, que va ser per a Jordi
Marco, del Club Nàutic Bétulo i de l’equip de rem que encapçala.

NOTÍCIES
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FIRA DE CONSUM RESPONSABLE I D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Nadal 2017. Del 22 de desembre al 4 de gener torna a la plaça de Catalunya aquesta mostra ja tradicional de Nadal.
La tercera edició de la Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària s’instal·la al centre de la ciutat amb 44 parades en
què es donaran a conèixer prop d’una seixantena de projectes, entitats i empreses.
Es tracta d’iniciatives que impulsen l’economia de proximitat i mostren com és possible consumir de manera sostenible durant tot
l’any.
Els Cet hi participin en la tercera Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària.

NOTÍCIES
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ACORD SOCIAL PER L'AUGMENT DEL SMI.

Acord social per l'augment del salari minim interprofessional 2018-2020.
El president del Govern, Mariano Rajoy, va presidir el dimarts 26 de desembre a la firma de l'acord social per a la
pujada del salari mínim interprofessional (SMI) . Dimarts passat, el Govern va acordar amb els interlocutors socials
apujar el 4% l'SMI el 2018, fins als 735,9 euros en 14 pagues mensuals, i situar-lo en 850 euros el 2020.
El camí de pujada de l'SMI per al 2019 i per al 2020, amb el que s'arribarà a un salari mínim de 850 euros.
En l'acte va presidir el president del Govern, Mariano Rajoy, els presidents de la CEOE i la Cepime, Juan Rosell i
Antonio Garamendi, i els secretaris generals de CCOO i la UGT, Unai Sordo i Jose Mª Alvarez Suarez.

NOTÍCIES

9

METROPOLIS CET EN COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL

Metropolis CET continua treballant per una societat més inclusiva i és per això que finalitza l’any en col·laboració
amb la Fundació Formació i Treball, una entitat que dona resposta a persones que no han pogut accedir al
mercat de treball i es troben en situació de risc d’exclusió social.
El programa de la Fundació, que inclou accions solidàries per treballar l’empatia social, la dignificació o la
proactivitat, ha encaixat perfectament amb els valors de Metropolis CET, on preval el factor humà.
Continuarem col·laborant amb la Fundació Formació i Treball durant l’any 2018, donant oportunitats a les
persones en risc d’exclusió social, i aprenent d’elles i la seva capacitat de superació constant.

NOTÍCIES
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RISCOS DE LA CESSIÓ IL·LEGAL DE TREBALLADORS PELS CENTRES ESPECIALS
DE TREBALL, PER ALEJANDRO JOVER

Les conseqüències immediates de que es declari l’existència d’un cessió il·legal de treballadors son les següents:
a) L’empresa cedent i cessionària respondrien solidàriament de les obligacions laboral amb els treballadors i amb la Seguretat
Social.
b) L’Autoritat Laboral competent imposarà una sanció per infracció molt greu que podrà anar de 6.251 a 187.515 euros.
c) S’equipararan les condicions laboral dels treballadors cedits amb les condiciones dels treballador de l’empresa cessionària.
d) El treballador cedit podrà obtenir la condició de fixe, a la seva elecció a l’empresa cedent o a l’empresa cessionària .
No obstant, d’aquí se’n deriven altres conseqüències que en el caso del Centres Especials de Treball poden tenir unes importants
repercussions.
S’ha de tenir en compte que el Tribunal Suprem a declarat que l’opció exercitada pel treballador per obtenir la condició de fixe a
l’empresa cessionària no té un efecte constitutiu, sinó un efecte declaratiu. Es a dir, s’entén que el treballador durant tot el temps
de prestació laboral ha format part de la plantilla de l’empresa cessionària i no de l’empresa que formalment el tenia contractat.
Les possibles conseqüències d’això podrien ser les següents:
a) Que la Tresoreria General de la Seguretat Social reclami al Centre Especial de Treball cedent la devolució de les bonificacions a
la Seguretat Social dels treballadors cedits dels últims quatre any amb el corresponent recàrrec.
b) Que l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya demani les subvenciones obtingudes pel manteniment dels llocs
de treball dels treballadors objecte de cessió.
c) Que si com a conseqüència de l’exercici d’aquesta opció per reintegrar-se a la plantilla de l’empresa cessionària el Centre
Especial de Treball situa el nombre de persones amb discapacitat contractades per sota del 70 per cent de treballadors de la
plantilla, es pugui iniciar en expedient de desqualificació del Centre Especial de Treball.
Alejandro Jover Antoniles
BUFETE JURIDICO JOVER

NOTÍCIES
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FIRA DISCAPACITAT I OCUPACIÓ, 13-14 MARÇ 2018, A LES DRASSANES REIALS
DE BARCELONA.

Fira dis- Capacitat i Ocupació, que es farà el 13 i 14 de març 2018 a les Drassanes Reials de Barcelona

La FECETC i l’Ajuntament de Barcelona han firmat un conveni de col·laboració, on l’Ajuntament de Barcelona considera
d’interès per a la ciutat donar suport i col·laborar amb la Fira dis-Capacitats i Ocupació, que impulsa i facilita un espai de
networking directe entre empreses i treballadors amb discapacitat. Un espai, en el qual, empreses i treballadors, d’una forma
directe, interactuaran, amb tallers és fomentarà, recolçarà i potenciarà el desenvolupament personal, l'èxit en les entrevistes
laborals, coaching, com realitzar un bon CV, la recerca d'empreses i sobretot molta entrevista de treball.

NOTÍCIES
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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

NOTÍCIES

L'ESQUIP DE LA FECETC I LA JUNTA DIRECTIVA US DESITGEM BONES FESTES !
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