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Una de les finalitats la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) és treballar per facilitar la inserció sòciolaboral de qualitat. Aquest objectiu de promoure i millorar aquesta integració via ordinària o per la via del treball protegit, ens
ha portat ha organitzar els dies 13 i 14 de març, conjuntament amb el portal especialitzat de treball disJob i amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, la sisena edició de la Fira disCapacitat i Ocupació en el Museu Marítim de Barcelona.
La inauguració oficial de la Fira va estar a càrrec del Comissionat d’Economia Social de l’Ajuntament de Barcelona, Álvaro Porro i
la directora general de Barcelona Activa, Sara Berbel. Els acompanyàvem tota la Junta de la FECETC.
Va ser un èxit amb 3000 visitants durant els dos dies i llargues cues a tots els estands. Un dels compromisos era posar en
contacte directe empreses ordinàries amb persones amb discapacitat que busquen feina o millorar la que ja tenen. Les
empreses es comprometien a oferir contractes de més de 1.088,56 euros bruts mensuals als candidats. Totes les persones van
deixar el seu currículum i van rebre informació de totes les empreses i entitats que hi havia a la fira. Van participar una trentena
d’empreses i entitats, marques com Makro, Nestlé, Apple, Norauto, Agbar,…
Per l’any que ve l’objectiu de la Federació és doblar el número d’empreses ordinàries i donar la possibilitat a un nombre major de
candidats a trobar feina. Com va manifestar el Comissionat, Álvaro Porro, “col·laborarem activament amb la FECETC perquè la
propera edició sigui encara més gran en participació”.
Aquesta Fira va comptar amb una promoció de 300 banderoles repartides per Barcelona, que s’emmarca dins del Projecte
“Capacitats i Talent” que impulsa la nostra Federació per fomentar la igualtat d’oportunitats, la participació activa i l’ocupabilitat
de les persones amb discapacitat. Amb aquesta campanya, a més, es vol sensibilitzar i informar sobre l’obligació de la reserva
legal del 2% i també sobre la conscienciació de les capacitats laborals de les persones amb discapacitat.
Per últim, m’agradaria, en nom de la Junta i meu, felicitar a l’equip de la FECETC i al seu gerent Miquel Vidal, per la feina ben feta,
pel seu compromís i professionalitat en la realització de totes les accions promogudes per la FECETC.
Josep Roset
President FECETC
ASSOCIA'T Representem, Defensem, Potenciem i Avancem amb els CET
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AGENDA

REUNIONS, JORNADES I ACTIVITATS D'INTERÈS
-01 de març de 2018.
Visita Mobile Word Congres Bcn
-05 de març de 2018.
Reunió FEACEM
Reunio Junta Foment del Treball
- 06 de març 2018.
Cocarmi commemoració del 20è Aniversari
-07 de març de 2018.
Reunió Junta Directiva FECETC
-13 I 14 de març de 2018
Fira dis-Capacitat & Ocupació
-20 de març de 2018
Reunió Cocarmi grup de treball SIOAS.
-21 de març de 2018
Visita Campus Diversia a Yatova.
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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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LA FIRA DISCAPACITAT I OCUPACIÓ TANCA PORTES AMB 3.000 VISITANTS I
LLARGUES CUES A TOTS ELS ESTANDS .

Organitzada per FECETC i Disjob, ha tingut el suport de l'ajuntament de Barcelona.
La sisena edició de la fira Discapacitat i Ocupació va tancar ahir les seves portes amb un balanç d'uns 3.000 visitants, persones
amb discapacitat sense feina però amb ganes de treballar i que anaven carregades amb còpies del seu currículum per deixar-lo
a la trentena d'empreses que els dies 13 i 14 (fins al migdia) van ocupar la sala Comillas del Museu Marítim de Barcelona. La major
part dels visitants eren catalans, però també n'hi havia de ciutats com Cadis, Múrcia i Saragossa, ja que és l'única fira d'Espanya
que posa en contacte directe empreses amb persones amb discapacitat que busquen un lloc de treball.
La fira, organitzada per la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya i la plataforma Disjob, va comptar amb el
suport de l'ajuntament de Barcelona. Arran de l'èxit del certamen, el consistori, a través del Comissionat d’Economia Social,
Desenvolupament Local i Consum, Álvaro Porro, ha manifestat el seu compromís de col·laborar activament amb l'organització
de la propera edició.
Al llarg d'aquest dia i mig tots els estands van tenir cues de persones que volien conèixer les vacants més habituals, deixar el seu
currículum i rebre informació. En alguns casos anaven en grups procedents d'entitats de la discapacitat, serveis locals d'ocupació
municipals o famílies amb algun membres amb discapacitat. Quant a les empreses participants es van poder veure marques
com Apple, que oferia ocupació a les seves botigues del passeig de Gràcia i del centre comercial La Maquinista, i grups com
Nestlé, Makro, ATYSA, Norauto, les fundacions Randstad i Universia, Agbar o Page Grup, entre d'altres. També hi era present el
programa Incorpora de l'Obra Social "La Caixa", que treballa en la inserció de col·lectius en risc d'exclusió social, i diversos Centres
Especials de Treball (CET) de FECETC com CanCet, Selid, Miton, Grupo LD, FEMCet i Metropolis Grupo.
Aquestes empreses, que no s'esperaven aquest volum de visitants i cues gairebé fins al tancament, s’han compromès a retribuir
a les persones contractades que seleccionin a la fira, amb un salari en cap cas inferior a 1.088,56 euros bruts mensuals, per a
jornades a temps complet, o la part proporcional en el cas de jornades parcials. D'altra banda, representants d'un centenar
d'empreses s'hi van acostar i es van interessar per la dinàmica i funcionament de la fira.
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LA FIRA DISCAPACITAT I OCUPACIÓ TANCA PORTES AMB 3.000 VISITANTS I
LLARGUES CUES A TOTS ELS ESTANDS .

Per la seva banda, les persones que anaven a buscar feina van expressar la seva confiança d'aconseguir el seu objectiu de trobar
feina o, si més no, comptar amb un llistat d'empreses i serveis als quals adreçar-se posteriorment amb calma. En qualsevol cas, i
segons el president de FECETC, Josep Roset, la fira ha estat una demostració "que les persones amb discapacitat volen treballar i
que han de poder treballar, com qualsevol altra persona", per la qual cosa s'ha d'incidir des de tots els fronts possibles, públics i
privats, "per reduir la taxa d'atur de les persones amb discapacitat" i "perquè es compleixi la reserva legal del 2 per cent de llocs
de treball a totes les empreses amb més de 50 treballadors".
Una prova que tenen ganes de treballar és que els assistents van deixar petit l'auditori (molts van haver de seure als passadissos o
quedar-se fora) per participar als diversos tallers formatius, de caràcter molt pràctic, en els quals van poder conèixer i practicar,
gràcies als experts de Barcelona Activa, la tècnica de l'Elevator Pitch, millorar el seu currículum o superar amb èxit una entrevista
de feina. En tots els casos, els dubtes i preguntes van ser nombrosos. Les sessions formatives van incloure així mateix taules
rodones en què es van explicar casos d'èxit d'emprenedoria de persones amb discapacitat, com Batec Mobility i Ilusión+, i
experiències d'empreses que han apostat per la inserció laboral de persones amb discapacitat, com Transports Metropolitans de
Barcelona, Siemens, Specialisterne, o Arcasa Apetito.
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LA FIRA DISCAPACITAT I OCUPACIÓ TANCA PORTES AMB 3.000 VISITANTS I
LLARGUES CUES A TOTS ELS ESTANDS .

D'altra banda, Avi Mashiah, formador i expert en eines de coaching i lideratge, va parlar de la importància del coratge per fer
front a les pors i les incerteses que se'ns presenten al llarg de la vida. En la clausura, el fins fa pocs dies president de FECETC, Julio
Martínez, va dir que ja s'està pensant en l'edició de l'any que ve, en què es confia, com a mínim, a doblar el nombre d'empreses
participants. Va aprofitar l'ocasió per convidar les empreses a sumar-s'hi i, sobretot, a comprometre's amb la inserció laboral de
les persones amb discapacitat, que pateixen una taxa d'atur molt superior a la de les persones sense discapacitat.
Sobre la FECETC. És l’organització empresarial representativa del sector a Catalunya; nascuda el 1992, agrupa a 71 Centres
Especials de Treball (CET), amb més de 5.850 treballadors, -més del 85 per cent amb discapacitat reconeguda-, que defensen
l’estabilitat laboral i social dels treballadors. Tenen una facturació agregada de més de 250 milions d'euros i ofereixen diversitat
de productes i serveis adaptats als continus canvis en totes les àrees de l’activitat, especialment serveis però també en innovació
tecnològica i processos productius. La FECETC forma part del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat.
(COCARMI) i de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM). Els CETs són
empreses on com a mínim un 70 per cent dels treballadors té alguna discapacitat legalment reconeguda i que reben una
subvenció de l'administració, per treballador, de la meitat del Salari Mínim Interprofessional (SMI).
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RESSÒ DE LA FIRA DISCAPACITAT I OCUPACIÓ I DEL NOMENAMENT DEL NOU
PRESIDENT DE LA FECETC ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ.

Recull de premsa: dels diferents impactes de premsa de les últimes setmanes, volem destacar el ressò que La Vanguardia s’ha fet
de la fira Discapacitat i Ocupació i del nomenament de Josep Roset com a nou president de la nostra federació
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ILUSION+, BATEC MOBILITY, AVI MASHIAH; EXEMPLES D'EMPRENEDORIA DES
DE LA DISCAPACITAT.

Ilusion+, Batec Mobility, Avi Mashiah… són només tres exemples d'emprenedoria, de projectes d'empresa que tenen en compte la
discapacitat i que tiren endavant amb l'empenta de persones amb discapacitat; tres exemples que van passar per les sessions
formatives dels dies 13 i 14 de març de la fira Discapacitat i Ocupació que vam organitzar juntament amb la plataforma Disjob, a
les Drassanes Reials de Barcelona.
Ilusion+ és el projecte empresarial i "familiar" de Pau Torres, la vida del qual va donar un tomb quan va rebre el diagnòstic
d'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). Feia vuit anys que vivia a Shanghai i va tornar a casa. Aleshores decidí muntar una empresa
de vins i caves solidaris amb un "branding" amb els noms de la seva família: Pau, Gina (la seva dona), i els seus fills Ferran i Montse
donen nom a uns vins i caves de qualitat, seleccionats, i amb responsabilitat social, ja que destina un euro de cada ampolla que
ven a diferents fundacions relacionades amb l'esclerosi, com les fundacions Esclerosi Múltiple, Miquel Valls, Noelia i Francisco
Luzón, així com ASEM Galícia. "I és el client qui decideix a quina entitat vol fer la seva donació", apunta Torres.
Aquesta responsabilitat va més enllà perquè, segons explicà en Pau, busquen que els seus proveïdors, com els de papereria i
paqueteria, siguin Centres Especials de Treball (CETs): "volem que les nostres actuacions empresarials incloguin una
responsabilitat social corporativa". Els seus vins es poden trobar a diferents cellers i establiments especialitzats d'arreu de
Catalunya. El seu projecte, que va organitzar una campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo per arrencar, ha obtingut
diversos premis d'emprenedoria.
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ILUSION+, BATEC MOBILITY, AVI MASHIAH; EXEMPLES D'EMPRENEDORIA DES
DE LA DISCAPACITAT.

Batec Mobility
Al darrere de Batec Mobility hi ha també una experiència personal, la del Pau Bach, que el 1995 va patir un accident que el va
deixar tetraplègic; tenia 18 anys i volia dissenyar motos. Frustrat per l'oferta de suports tècnics que li oferia el mercat, va optar per
fer de forma artesana les seves solucions de mobilitat, que unien el millor de les cadires elèctriques i el millor de les manuals. Així,
el 2004 va fer els primers prototips d'acoblament elèctric per a cadires manuals i uns anys dsprés va decidir comercialitzar-los. El
resultat, segons ens explicaven des de l'empresa Andrea Alejandro i Montse Clotet, és un acoblament "compatible amb el 99 per
cent de les cadires del mercat", que funciona com una motocicleta, es posa i es treu en segons i és "pràctic, atractiu i divertit, una
solució total".
Abans de la seva comercialització, però, va ser necessari idear el producte, triar materials, legalitzar-lo, buscar el finançament...
entre 2009 i 2012 es va començar a comercialitzar a Espanya, on ja disposa de 18 punts de venda i té una vintena de treballadors.
En aquesta fase fou fonamental la seva participació al projecte Momentum, d'Esade i el BBVA, que oferia mentoring, formació
empresarial i finançament.
Amb més de 4.000 usuaris arreu del món, a la majoria els ha canviat la vida en augmentar la seva autonomia en la mobilitat.
D'altra banda, Batec és un exemple d'inclusió ja que la meitat dels seus treballadors tenen alguna discapacitat; així, tot l'equip
comercial va en cadira de rodes i és, de fet, el millor ambaixador de la marca.
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ILUSION+, BATEC MOBILITY, AVI MASHIAH; EXEMPLES D'EMPRENEDORIA DES
DE LA DISCAPACITAT.

Avi Mashiah, coach
També la història d'Avi Mashiah (Tel Aviv, 1975) és la història d'un emprenedor, d'un home que va néixer sense mans i ara és un
professional del coaching, especialitzat en coaching per a persones amb discapacitat i exemple, ell mateix, de superació. A la fira
Discapacitat i Ocupació no va parlar d'ell mateix, va oferir una xerrada sobre el coratge amb l'objectiu de "convertir les adversitats
en oportunitats", sobretot en el moment en què volem trobar una feina, hem d'afrontar una entrevista de feina i ens assalten les
pors. En general, va dir, no ens agraden els canvis, encara que puguin ser per a bé, i hi posem resistència; "la incertesa afecta la
nostra estabilitat emocional". I davant la por, podem fugir, atacar o bé quedar desconcertats. Segons la intel·ligència emocional,
la por és útil, perquè ens posa en alerta per combatre el perill, i és inevitable.
En aquest punt, Mashiah explicà que a casa seva, en saber que no tenia mans, es van quedar en estat de shock i van creure que
ja no serien mai més feliços. Unes setmanes després de néixer, i en veure els pares tan enfonsats, una infermera va mostrar a la
mare, a neonatologia, altres nens aparentment bé però amb discapacitats molt més greus i li va dir: "el seu fill ha nascut sense
mans, i què?". Així és com la seva mare començà a pensar en termes positius, en les moltes capacitats que podria desenvolupar, i
com a molt, en els molts gots i tasses que caldria comprar.
Finalment, va proposar la tècnica SIMVOP (sistema de la voz pequeña), que vol dir afrontar no només la situació sinó la veueta de
la consciència que sempre té alguna cosa a dir-nos i generalment és una cosa dolenta: "això no ho aconseguiràs", ens diu.
Aleshores, cal respondre-li. " i a mi què?". I un consell final: "no donis res per fet, posa-ho tot en qüestió, i fes allò que creus que no
pots".
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COCARMI CELEBRA EL 20 ANIVERSARI.

Unes 300 persones van omplir el 6 de març l'auditori de l'ONCE de Catalunya per celebrar els 20 anys del Comitè Català de
Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de la discapacitat a Catalunya, que representa més
de 500.000 persones i unes 700 entitats. L’acte, sota el lema Obrim camins per les persones amb discapacitat va homenatjar alguns
dels membres fundadors del comitè, els quals van creure i apostar per la força de la unitat de les entitats de la discapacitat, i va
comptar amb la majoria dels consellers d’Afers Socials dels últims 30 anys; va ser un moment per agrair-los la contribució de
l’administració als avenços que s’han registrat al món de la discapacitat però, alhora, per recordar-los les moltes assignatures encara
pendents.
El president del comitè, Antonio Guillén, va donar el tret de sortida de l'acte amb algunes xifres. A dia d'avui, les persones amb
discapacitat a Catalunya som 551.439. L'any 1998 érem 207.189, el que suposa que en 20 anys el nombre de persones amb
discapacitat ha crescut un 166,15 per cent: "hem de fer un sobreesforç econòmic de 23.090 euros de mitjana per poder desenvolupar
el nostre projecte de vida en igualtat de condicions que les persones sense discapacitat. I això fa que el risc de patir pobresa sigui
molt més gran", va assegurar. Amb ell, el president del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI),
Luis Cayo Pérez, lamentà que les persones amb discapacitat estem encara "castigades" a la societat i no podem desenvolupar tot el
nostre talent!!
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CONSEQÜÈNCIES DE LA DECLARACIÓ D’UN ACOMIADAMENT IMPROCEDENT
PER UN CENTRE ESPECIAL DE TREBALL. ARTICLE D'ALEJANDRO JOVER.

La conseqüència principal de la declaració d’un acomiadament com a improcedent es l’obligació de l’empresa d’optar entre
readmetre al treballador pagant els salaris de tràmit o extingir el contracte de treball pagant la indemnització de 33 dies de salari
per any de servei a l’empresa.
No obstant, pel cas en que l’empresari opta per l’extinció indemnitzada, es preveuen uns efectes accessoris que en el cas dels CET
tenen una gran importància.
En efecte, a la Llei 43/2006 es preveu que les empreses que han extingit contractes de treball bonificats mitjançant acomiadaments
improcedents queden excloses del programa de bonificacions per un període de 12 mesos, afectant aquesta exclusió a tants
contractes com a acomiadaments improcedents realitzats (art. 6.2 de la Llei 43/2006)
Per una altra banda, aquesta mateixa norma preveu que l’empresari que hagi extingit un contracte per acomiadament
improcedent no podrà celebrar contractes temporals de foment del treball per a persones amb discapacitat durant el període d’un
any (Disposició Addicional 1ª de la Llei 43/2006).
Encara que les conseqüències jurídiques són les mateixes per l’empresa ordinària i als CET, resulta evident que els efectes d’aquestes
disposicions en aquests últims són molt més importants, donat que la majoria de contractes de treballs dels CET es subscriuen amb
persones amb discapacitat i la bonificació prevista és del 100 per cent de la quota empresarial a la Seguretat Social (art. 2.3 de la Llei
43/2006).
El debat que s’ha suscitat entorn a aquesta qüestió es el dels efectes de celebrar indegudament un contracte temporal de foment
del treball per persones amb discapacitat per haver-se produït un acomiadament improcedent dintre dels 12 mesos anteriors. En
aquest cas, el CET perdria el dret a les bonificacions per la contractació de la persona amb discapacitat?
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CONSEQÜÈNCIES DE LA DECLARACIÓ D’UN ACOMIADAMENT IMPROCEDENT
PER UN CENTRE ESPECIAL DE TREBALL. ARTICLE D'ALEJANDRO JOVER.

Tenim que tenir en compte que l’exclusió de les bonificacions prevista a l’article 6.2 de la Llei 43/2006 preveu l’exclusió del programa
només en el cas de que l’extinció per acomiadament improcedent afecti a contractes bonificats, que aquesta exclusió es temporal
(per 12 mesos) i que només afectarà a un nombre de contractes igual al de les extincions produïdes.
Per contra, la Disposició Addicional 1ª de la mateixa norma preveu que un sol acomiadament improcedent de qualsevol contracte
de treball, ja sigui bonificat o no, comportarà la invalidació de tots els contractes temporal de foment del treball per persones amb
discapacitat que es celebrin durant els 12 mesos següents.
La Inspecció de Treball ha adoptat el criteri de que la celebració en frau de llei dels contractes temporals de foment del treball per
l’existència de acomiadaments improcedents en els 12 mesos anteriors té com efecte la pèrdua de les bonificacions durant tota la
vida del contracte.
Al nostre parer, aquesta interpretació té el seu fonament quan ens trobem davant d’un contracte temporal de foment del treball
entre una empresa ordinària i un treballador amb discapacitat, doncs la bonificació que obté l’empresa ordinària va lligada a la
celebració de una concreta modalitat contractual (article 2.2.4 de la Llei 43/2006).
Aquest no es el cas de les bonificacions que obté el CET per la contractació de persones amb discapacitat, doncs l’article 2.3 de la
Llei 43/2006 preveu la bonificació del 100 per cent per la celebració de qualsevol contracte indefinit o temporal, deslligant la
bonificació de la concreta modalitat contractual utilitzada.
Per tant, entenem que la manca de validesa del contracte, sense perjudici, en el seu cas, de l’aplicació de l’exclusió de l’article 6.2, no
deuria tenir com a efecte la pèrdua de la bonificació.
No obstant, a la vista del criteri de Inspecció de Treball, tindrem que estar a l’espera de com interpreten aquesta qüestió els òrgans
jurisdiccionals.
Alejandro Jover Antoniles
ABOGADO ASOCIADO BUFETE JURIDICO JOVER
www.jover-abogados.com
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ASSOCIA'T A LA FEDERACIÓ DE CENTRES ESPECIAL DE TREBALL (FECETC)

CET Associa't!
Dintre de les accions del 25 Aniversari es desenvolupa, una Campanya per incorporar 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

