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Benvolguts/des associats/des,
Un any més hem organitzar la jornada anual de la nostra federació, amb una gran assistència i amb uns
ponents de primera línia -disculpeu les persones que no es van poder apuntar a la Jornada perquè
l’aforament era limitat-.
En primer lloc, m’agradaria felicitar a l’equip de la FECETC per l’organització de l’acte i als membres de la
Junta pel seu compromís i bon fer. També agraïm a Foment la seva voluntat anual de fer costat a l’economia
social i als nostres CET.

"Hem de treballar
amb objectius
clars per poder

Els CET viuen moments de canvi en un marc d’incerteses econòmiques, socials i, perquè no dir-ho, legislatives.
aportar valor
Fins i tot les administracions públiques tenen i apliquen diferents criteris que generen inseguretat a tot el
sector. És en aquest escenari que vàrem decidir organitzar aquesta jornada per trobar eines que ajudessin als social, adaptar-nos
CET associats a prendre decisions cara al futur per la viabilitat i sostenibilitat de les nostres organitzacions. La
jornada va comptar amb primeres espases de l’Estat espanyol des dels diversos àmbits, que ens vàrem
als canvis que
aportar les seves opinions i visions sobre les tendències i els canvis legislatius.
Hem de treballar amb objectius clars per poder aportar valor social, adaptar-nos als canvis que vindran,
encara que ens suposi un canvi de paradigma, donar-nos visibilitat, buscar una major competitivitat i
eficiència per fer front als nous desafiaments d’atur de les persones amb discapacitat, establir sinèrgies i
unions amb altres empreses i actors econòmics per guanyar força, millorar en creativitat i adaptació a les
necessitats reals de la societat, ser líders en accessibilitat, ser innovadors i mesurar-nos amb els millors.
I tot això, no ho hem de fer sols, ho hem de fer acompanyats: de l’Administració, dels sindicats, d’altres
patronals, de l'empresa ordinària, de les entitats socials i els actors que ens puguin ajudar a fer una millor
economia social on puguem estar-hi tots i amb les persones al centre, que és realment el que dona sentit a la
nostra feina. Espero que la jornada hagi respost a part dels interrogants que se’ns obren i que els nous models
i eines que en un futur apareguin ens serveixin per aquesta gestió del canvi.
Des de la FECETC seguirem lluitant i remant per defensar els nostres drets amb la màxima diligència.

vindran "

Josep Roset
President de FECETC
ASSOCIA'T Representem, Defensem,
Potenciem i Avancem amb els CET
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AGENDA

Reunions, jornades i activitats d'interès
01 d'octubre
Reunió de Junta Directiva de Foment del Treball
09 d'octubre
Reunió de Junta Directiva de FECETC a Girona. Visita a MIFAS
10 d'octubre
Suport de Caixabank, a través de l'Obra Social, a la inserció laboral de FECETC.
15 d'octubre
Participació amb l'Obra Social la Caixa en la “Social Week 2018”. Activitat amb la Fundació Catalana de
Paràlisi Cerebral
22 d'octubre
Jornada FECETC: CET, Gestió del canvi. Tendències.
23 d'octubre
Assistència als actes de la Setmana de Responsabilitat Social Corporativa
24 d'octubre
Jornada sobre els beneficis de la LISMI . Consultes de centres associats
30 d'octubre
Reunió a la Generalitat per conèixer la situació dels CET catalans
31 d'octubre
Reunió de la Taula Contractació LCSP, Ajuntament de Barcelona

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 TRASTORNS DE LA SALUT 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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Notícies FECETC
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El 13 i 14 de març de 2019, torna la fira 'Sí i millor' per
ajudar les persones amb discapacitat a trobar feina
Compte enrere per a la propera edició de la Fira d'ocupació di-Capacitat i
Talent, Sí i millor, que tindrà lloc els dies 13 i 14 de març de 2019 a les
Drassanes Reials de Barcelona i que la FECETC torna a organitzar amb el
suport de l'ajuntament de Barcelona. La fira duu per lema 'Anem per feina'
i serà punt de trobada entre les persones amb discapacitat que busquen
feina i les empreses amb places vacants per a elles.
En la darrera edició, celebrada el març passat, unes 3.000 persones van
passar per la fira i es van formar força cues als diferents estands de les
empreses per poder-hi deixar el currículum o bé concertar una entrevista.
A mes, els diferents tallers i activitats van deixar petita la sala d'actes i van
generar força interès entre els participants.

La fira es va presentar fa uns dies a la
jornada sobre gestió de canvi als
CET,

Reserveu-vos la data i reserveu ja el vostre estand
Més informació a info@firasimillor.org
www.firasimillor.org
Amb el suport de
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Notícies FECETC
Els reptes i les incerteses marquen la jornada
sobre gestió del canvi als CET
Els Centres Especials de Treball (CET) viuen moments de canvi en un
marc d'incerteses econòmiques i socials que han d'intentar gestionar. I
els reptes són diversos, com va quedar palès a la jornada Centres
Especials de Treball: Gestió del canvi. Tendències que la FECETC va
organitzar el 22 d'octubre a Foment del Treball.

D'esquerra a dreta;
Juan Ignacio Soto
Valle (Federació de
Municipis), Josep
Roset (FECETC) i Joan
Pujol (Foment del
Treball)

Amb totes les places reservades pocs dies després d'obrir les
inscripcions, la sessió va ser inaugurada pel secretari general de
Foment del Treball, Joan Pujol, el qual destacà la voluntat d'aquesta
patronal, de la qual forma part la federació, de ser al costat de
l'economia social i dels centres Especials de Treball (CET).

Podeu llegir un complet resum de la
jornada en aquest enllaç:
https://bit.ly/2Shwia0

El catedràtic Joan Francesc Pont Clemente i
la tresorera de FECETC, Bibiana Bendicho,

Rafael Ruano, (FEACEM Cat) Ignacio Rodríguez (AECEMCO),
Bibiana Bendicho (FECETC), Elena Pérez (AECEMFO) y
Francesc Durà (AEDIS)

El director general d'Economia Social,
Josep Vidal (esquerra) va clausurar la
jornada. Amb ell, Rafael Ruano.
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Continua la Campanya Sí, i millor, 2% de treballadors amb discapacitat
Un dels seus objectius és recordar l'obligació de les empreses de més de 50 treballadors de
comptar a les seves plantilles amb un 2 per cent 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.
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Acte de signatura de les taules salarials
Aquest mes d'octubre han quedat signades les taules salarials
corresponents a l'Acord de la Mesa de Negociació del Conveni Col·lectiu
de treball dels CET de Catalunya signat el 12 de setembre. Com ja vam
informar en el darrer butlletí, l 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.
Quant 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,

Si necessiteu més detalls o aclariments no
dubteu a contactar amb nosaltres a
fecetc@fecetc.org
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Rebem el suport de CaixaBank
La FECETC ha rebut el suport de CaixaBank, a través de
la seva Obra Social, per continuar sent una entitat
referent social en la sensibilització i intermediació
laboral de persones amb discapacitat. Unim esforços
.

Participem a la 'Social Week 2018'

El president de FECETC, Josep Roset, i el director, Miquel Vidal, van
participar, juntament amb la directora de Banca d'Institucions de
CaixaBank, Beatriz Rocamora, en una tarda de voluntariat dins la
Social Week d'aquesta institució. Va ser el 15 d'octubre, a Can
Dragó, amb el Club Esportiu Esbonat i Amistat, de la Fundació
Catalana per a la Paràlisi, amb el qual van gaudir d'una sessió
esportiva de boccia i eslàlom. Una experiència molt enriquidora per
a tothom.

L
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El sector
Vistiplau a reformar la llei que permetrà votar les persones amb discapacitat

Pas important en la lluita pel dret a vot de les persones amb
discapacitat intel·lectual, trastorns de la salut mental o
deteriorament cognitiu. El Congrés dels Diputats va aprovar el
18 d'octubre per unanimitat reformar la Llei del Règim
Electoral General (LOREG) del 1985 i donar dret a vot, sense
excepcions, a totes les persones amb discapacitat. Un cop
enllestit el tràmit del Senat se'n beneficiaran unes 100.000
persones arreu de l'Estat, unes 15.000 a Catalunya, que podran
votar a les properes eleccions municipals i europees previstes
pel maig de 2019. Si es compleixen els terminis previstos, la
reforma de la LOREG entraria en vigor abans del Dia
Internacional i Europeu de les Persones amb Discapacitat, el
proper 3 de desembre.

Guia d'incentius a la contractació de persones amb discapacitat
Inserta Empleo, la consultora de recursos humans de Fundació ONCE, acaba de llançar una
guia d'incentius a la contractació de persones amb discapacitat per informar els empresaris
dels avantatges d'incorporar a les seves plantilles a aquests treballadors. La guia, que ha
estat elaborada per Garrigues i compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu,
pretén facilitar a les empreses i empresaris un document de referència en el qual puguin
consultar els incentius- principalment en forma de subvencions o bonificacions i reduccions
a la Seguretat social- dels que es poden beneficiar contractant persones amb discapacitat.
Pot descarregar-se en PDF en aquest enllaç:

https://bit.ly/2ABpxcy
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Els socis

Un treball d'Estel Tapia, al Calendari
de Celebracions del Raval
El proper any, el Calendari de Celebracions que des
de fa vuit 8 anys impulsa el Grup Interreligiós del
Raval, tindrà tindrà una il·lustració feta pels alumnes
de l'Aula Formativa. La imatge forma part del
projecte Endavant realitzen un taller d'expressió
artística guiats per l'artística mà d'en Manolo López,,
mestre de gravat de Grabado El Visor.1. i voluntari
d'aquest CET. Enguany, el concurs 'El Raval des dels
teus ulls' va rebre més d'¡un centenar de propostes.

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

Setmana de la Responsabilitat Social
Corporativa (RSC)
El 24 d'octubre, i dins dels actes de la novena edició de
la Setmana de Responsabilitat Social Corporativa (RSC),
el cet Can Cet va participar a la taula rodona 'Integració
de l'RSC en l'organització', mentre que la Fundació
Esclerosi Múltiple ho va fer a la taula ´Bones pràctiques
d'acció social´,

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 incorporar
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:
ens podeu trobar a
http://www.fecetc.org

Seguiu-nos també a les xarxes socials
@FECETC
www.facebook.com/fecetc/
linkedin.com/company/fecetc/
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