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Benvolguts/des associats/des,
Aquest mes s’han posat les bases per crear un Pacte Nacional per a les persones amb discapacitat.
FECETC com a membre del COCARMI hem participat en la sessió de treball amb el CODISCAT
(representem 500.000 persones amb discapacitat a Catalunya) per treballar mitjançant les comissions
interdepartamentals per impulsar la transversalitat de la discapacitat en tots els àmbits de la
Generalitat. Intentarem aportar la nostra veu perquè dotin de més recursos als CET i als serveis
d’inserció laboral perquè facilitin l’accés al mercat laboral de les persones amb discapacitats ja que
representem més del 30 per cent de persones amb discapacitat al món laboral, aproximadament
15.540 persones. Crec que el Govern té la ferma intenció de prioritzar la discapacitat, prova d’això és
l’aprovació del tràmit del Dret de l’Accessibilitat.

"Crec que el Govern
té la ferma intenció
de prioritzar la
discapacitat "

D' altra banda, crec oportú i, així ho hem traslladat, fer complir els terminis dins les polítiques que ens
afecten directament, essencialment amb els pagaments als CET. Segur que enguany millorarem
respecte l’any passat. Estem orgullosos de seguir acumulant jornades anuals de la FECETC a Foment.
Enguany, amb la titulada CET Gestió del canvi. Tendències. Contents estem de la resposta dels
ponents, que referma la posició de la federació com a referent dins del sector. Estic convençut que
entre tots la farem gran. Reserveu-vos el 22 d’octubre, cita obligada per a tots nosaltres.
Un altre aspecte a destacar és l’acord de la taula salarial del conveni de CET. Ha sigut un procés de
llarga negociació on totes les parts han exposat de la millor manera les seves posicions. Felicitem als
actors d’aquesta negociació l’acord assolit. Seguirem lluitant perquè els pròxims acords siguin el més
justos possibles per a ambdues parts.
Finalment, recordem la nostra campanya “SÍ, I MILLOR! DI-CAPACITAT I TALENT” que té el suport de
l’Ajuntament de Barcelona i que espero li doneu la màxima difusió. Li donarem visibilitat a tots els actes,
i amb bandoleres de l’ajuntament als fanals de la ciutat . Esperem que sigui un primer pas perquè la
resta d’ajuntaments del territori segueixin l’exemple.
Com sempre, seguim remant amb perseverança i constància.

Josep Roset
President de FECETC
ASSOCIA'T Representem, Defensem,
Potenciem i Avancem amb els CET
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El 22 d'octubre, jornada: Centres Especials de Treball: Gestió del canvi. Tendències
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Signem l’acord de conveni col·lectiu dels CET de Catalunya,
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AGENDA

Reunions, jornades i activitats d'interès
28 d'agost
Reunió del COCARMI amb el president de la Generalitat, Quim Torra
04 de setembre
Reunió de la Junta Directiva FECETC.
07 de setembre
Reunió Clade participació en l’ Observatori Català de l’Economia Social.
19 de setembre
Participació a la reunió del CODISCAT al Palau de la Generalitat
27 de setembre
Assistència a l'acte de suport al corredor mediterrani
Diverses visites a Centres Especials de Treball de la federació

y
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SIOAS 2018
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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 FECETC
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Inscriviu-vos clicant en aquest enllaç: https://bit.ly/2R4zNzZ
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Notícies FECETC
FECETC i els sindicats UGT i CCOO signem l’acord de conveni col·lectiu del
sector a Catalunya, amb alces salarials i reducció de jornada
Representants de la FECETC, en nom dels centres especials
de treball, i dels sindicats UGT i CC.OO, en nom dels
treballadors, van arribar a un acord el 12 de setembre sobre
el conveni col·lectiu del sector. L'acord inclou, com a punts
principals, una revisió salarial del 2016 i del 2017 i una
reducció de 10 hores de la jornada pel 2018, que passa de
1.772 a 1.762 hores.
Pel que fa al salari, s’ha acordat un alça del 2 per cent per al
2016 i del 3 per cent per al 2017, a tots els nivells, que podrà
ser compensable i absorbible en cas que estigui especificat
el pagament a compte de conveni -salari base i plus
d’activitat-. Aquests augments formaran part, a la nòmina,
del concepte “motxilla acord conveni acta 12/09/18” i s’ha de
regularitzar abans del 31 de desembre d'enguany
D’altra banda, les taules salarials que s’acordin pel 2018
contemplaran la unificació dels conceptes de Salari Base i el
Plus d’Activitat, per 14 mensualitats .Tot això implica la
creació d’un complement “Ad personam”, ni compensable
ni absorbible per tots aquells/es treballador/es que tinguin
un import superior al que s’acordi en el conveni i que fa
referencia al plus d’activitat. Finalment, es contempla una
reducció de sis hores per a ús del treballador/a, que es
determinarà en les negociacions del conveni 2018, que les
dues parts s’han compromès a continuar.

Si teniu més dubtes o us cal algun
aclariment, us podeu adreçar a
fecetc@fecetc.org
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Signat el V Acord Interprofessional de Catalunya
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El 3 de setembre vam assistir a la signatura del V Acord
Interprofessional de Catalunya, que ha de ser el marc específic de
diàleg social català 2018-2020. És el reflex de la voluntat d'avançar
plegats cap a una ocupació de qualitat i unes empreses
competitives,
Després de la signatura, el nostre director, Miquel Vidal, va parlar
uns minuts amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir el Homrani, durant els quals el va convidar a prendre part en
la jornada del proper 22 d'octubre.

Voleu vendre més? Tenir més contactes empresarials?
Añadir un poco
de texto with Social Value 2018
Apunteu-vos
al Business
La nostra federació va signar a mitjans de juliol un acord de col·laboració amb Icària Iniciatives Socials, organitzador
del Business with Social Value que tindrà lloc el proper 20 de desembre al Palau de Congressos de Catalunya.
La trobada vol crear espais on identificar i generar noves oportunitats de negoci i amb valor social; per això posarà en
contacte serveis i productes d'entitats socials amb empreses mercantils. Alhora, vol propiciar sinèrgies i un augment
del negoci de les entitats socials.
Segons el conveni, els CET federats podran participar de manera gratuïta en les activitats i podran gaudir d'una
agenda que podran organitzar de forma activa a través de la seva web (amb un password que es facilitarà).
¡¡ Us heu d'inscriure, però, abans del 9 d'octubre.
Si necessiteu més informació, contacteu amb nosaltres a fecetc@fecetc.org o directament amb els organitzadors a
través de: jcalero@businesswithsocialvalue.org

El sector

El COCARMI reclama a la Generalitat un
Pacte per a la Discapacitat a Catalunya
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Una delegació del COCARMI, principal plataforma catalana de la
discapacitat, en la qual va participar el president de la federació, Josep Roset,
es va reunir amb el president Quim Torra el 28 d'agost. En la trobada, el
president del COCARMI, Antonio Guillén, va dir que aquest pacte ha de
reflectir “un compromís de país per la plena inclusió de les persones amb
discapacitat a Catalunya".
El comitè va demanar, a més, recuperar els nivells d’inversió social del 2010 i
les partides pressupostàries adreçades a persones amb discapacitat en els
camps laboral, educatiu, sanitari i d’atenció social, que van patir greus
retallades durant la crisi econòmica.
Imatge cortesia de la Generalitat / Rubén Moreno

Més informació en aquest enllaç: https://bit.ly/2Qzyb10

Primers passos per assolir aquest Pacte
Tres setmanes després d'aquesta reunió. es van donar els primers passos perquè
aquest Pacte sigui una realitat. Va ser en el transcurs de la reunió del Consell de
la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT), el 19 de setembre, a la qual també
assistí Roset i que va estar encapçalada per Quim Torra i pels dos vicepresidents
del CODISCAT, el conseller Chakir el Homrani, i el president del COCARMI,
Antonio Guillén. Les bases per a aquest Pacte es debatran en el marc d'una
comissió interdepartamental que analitzarà l'adequació de la legislació i les
polítiques públiques impulsades pel Govern a la Convenció sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat, així com també dels recursos econòmics destinats a
la inversió social pública en discapacitat. La comissió presentarà les seves
conclusions a la propera reunió del CODISCAT, prevista per la primavera de 2019.
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Ajuts a la contractació de persones amb discapacitat a l'empresa ordinària
Fins el proper 11 d'octubre estarà obert el terminis per sol·licitar ajuts a
la contractació de persones amb discapacitat, en situació o risc
d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones
beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.al mercat ordinari.
Més detalls d'aquesta convocatòria en aquest enllaç:
https://bit.ly/2MGYFKQ
I si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a
fecetc@fecetc.org o trucar-nos al 93 313 48 95

Bequal publica la seva Memòria 2017
La fundació Bequal, que acredita les empreses socialment responsables amb les
persones amb discapacitat per mitjà d'un segell que duu el seu nom, ha publicat la seva
Memòria 2017. En ella fa balanç de les principals activitats i fites, les entitats certificades
fins ara i els seus desafiaments. La fundació, nascuda a finals del 2012, té entre els seus
membres fundadors la Federació Espanyola d'Associacions de Centres Especials de
Treball, FEACEM, així com el CERMI, principal plataforma espanyola de la discapacitat, la
Fundación ONCE i la fundació Seeliger y Conde.

Podeu accedir a la Memòria clicant en aquest enllaç: https://bit.ly/2PN6ZKY

FEACEM Core, l’app per trobar el CET que necessita cada empresa
Coneixes FEACEM Core? És l’aplicació per a mòbil que facilita l’accés als serveis dels més
de 500 CET vinculats a FEACEM perquè aquestes empreses siguin conegudes, més
presents als mercats i fàcilment localitzables. L’aplicació, fruit de la col·laboració amb la
Fundació Vodafone España, permet accedir al catàleg de CET i filtrar la informació segons
diversos criteris. L’app, per a iOS i Android, es pot descarregar com FEACEM Core i compta
amb una àrea pública i una altra de privada.
Tota la informació en aquest enllaç: https://bit.ly/2xnK8ic
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El roadshow 'No et rendeixis mai' visita 78 ciutats espanyoles
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El roadshow 'No et rendeixis mai', un camió de Inserta Empleo, l'entitat per a la
formació i l'ocupació de Fundación ONCE, està recorrent durant 80 dies 78 ciutats
espanyoles per apropar als joves amb discapacitat que busquen feina tots els
recursos per posar-se en el camí de la seva propera oportunitat laboral. El projecte
duu per lema 'Aquesta oportunitat no passa tots els dies' i posa a disposició dels
candidats quatre activitats grupals dirigides per un formador especialitzat. A
Catalunya l'hem pogut veure, entre altres ciutats, a Barcelona, Girona, l'Hospitalet,
Terrassa, Reus i Tarragona.

Els socis

El 4 d'octubre, jornada tècnica d'Àspid Lleida
Més Àspid Lleida ha organitzat, el proper 4 d'octubre
la
Més informació
en el següent enllaç: https://bit.ly/2Qzyb10
quarta edició de les seves jornades tècniques, que
enguany duen per títol 'Nous reptes socials. Eines per a
la transformació'. En elles es debatrà com fer front als
canvis socials de les últimes dècades, que ha donat pas a
noves necessitats socials que són presents en diferents
àmbits i col·lectius de la nostra societat. Així, cal
repensar els tradicionals mètodes amb els quals
s'abordaven aquests problemes socials, i adaptar-los o
substituir-los per eines innovadores que s'adaptin a
aquest nou paradigma social.
Trobareu tota la informació i el programa de la jornada
en aquest enllaç: https://bit.ly/2NUY2BW

CAMPANYES
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Sí, i millor, 2% de treballadors amb discapacitat

Continuem aquest 2018 amb la campanya 'Sí i millor, 2% de treballadors amb discapacitat' amb què volem, d'una banda,
recordar l'obligació que tenen les empreses de més de 50 treballadors de comptar a les seves plantilles amb un 2 per cent de
treballadors amb discapacitat. D'altra banda, volem sensibilitzar i posar en valor tots els avantatges de comptar amb persones
amb altres capacitats; i és que les persones amb discapacitat, amb el seu esperit de superació, són un exemple per als seus
companys; a més, demostren un alt grau de constància i implicació en l'empresa, milloren el clima laboral i poden ser font
d'innovació i desenvolupament. Des del punt de vista econòmic no podem oblidar els ajuts i subvencions que poden rebre les
empreses que contracten persones amb discapacitat, així com la millora de la imatge de l'empresa per la seva responsabilitat.
Per donar més força a la campanya s'han preparat uns material específics i s'han instal·lat uns rollups informatius a diverses
instal·lacions de Barcelona Activa. Aquesta campanya s'emmarca dins el conveni signat amb l'ajuntament de Barcelona per al
projecte 'Capacitats i talent per a les empreses' signat a finals de l'any passat per crear un marc d'innovació social, intercanvi
d'informació, recerca, reflexió i debat d'experts i líders de l'economia social i la universitat que aportin coneixement i experiències
de bones practiques en l'ocupació de persones amb discapacitat.

CAMPANYES
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Associa't a la Federació de Centres Especial de Treball (FECETC) !!

CET: Associa't!

Coincidint amb les accions del 25è aniversari de la federació, vam posar en marxa una campanya per incorpora
nous associats a la FECETC.
La situació actual en què 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

LA CONTRA
Estrenem pàgina web: a partir d'ara ens trobareu a
http://www.fecetc.org
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