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Benvolguts/des associats/des,
La realitat sempre va per davant de les lleis però els legisladors tenen que ser lo suficientment hàbils perquè
l’ànima de la llei pugui aplicar-se al món real. Les lleis s’han d’adaptar al present. És el cas dels enclavaments
laborals, on la seva escassa implantació degut a la rigidesa de la llei fa que sigui una eina desaprofitada per
actuar en el món laboral actual. Han de ser més flexibles, s’ha de canviar la norma.
L’objectiu que té FECETC és seguir mantenint un alt nivell d’interlocució política amb els actors que ens
corresponguin de les diferents administracions públiques per defensar els drets dels CET i donar visibilitat
amb tots els projectes que participem, com la Fira d’Ocupació “Sí i millor, di-Capacitat i Talent” del 13 i 14 de
març de 2019.
Des d’aquí us animo que sigueu actius en aportar-nos idees i participeu a tots els actes que puguem
organitzar.
Davant la incertesa que l’entorn laboral i social ens determina, els CET tenim una única opció: focalitzar-nos i
concentrar-nos en allò que solament depèn de nosaltres, amb treball, constància, perseverança i bona feina.
Agafant aquest camí no ens desviarem de tota aquesta inseguretat que ens envolta, tan jurídica, laboral com
política. A més hem de seguir innovant, captant talent per seguir sent competitius i construir el futur amb la
capacitat d’esforç del present. Mirant i fent el que depèn directament de nosaltres i centrar el focus en les
persones, per la disminució de l’atur de les persones amb discapacitat amb garanties i condicions laborals
dignes.

"La realitat
sempre va per
davant de les lleis,
penso que els
legisladors han
d'aplicar-les al
món real "

En pocs anys hem avançat en molts fronts amb resultats com el següent: l’Ajuntament de Barcelona treu a
concurs 545 milions d’euros dels quals ens corresponen per reserva el 10 %, aproximadament uns 54,5
milions. Ara falta que les lleis es compleixin i que les administracions competents apliquin els mecanismes de
control i inspecció per complir la quota social.
L’equip de la FECETC, com sempre, resta a la vostra disposició per tot allò que necessiteu.
Seguim remant!!!

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

5 de novembre
Assemblea General de Foment del Treball Nacional. Eleccions
12 de novembre
Reunió del grup d'avaluació de polítiques i pressupost del Consell de la Discapacitat de
Catalunya
Reunió de la Comissió Executiva del COCARMI
13 de novembre
Reunió de Junta Directiva
Reunió d'assessorament de CET
20 de novembre
Assistència a la Fira de Contractació Pública Municipal organitzada per l'ajuntament de
Barcelona.
26 de novembre
Reunió al departament de Treball de la Generalitat per conèixer la situació dels CET
catalans
27 de novembre
Participació a la reunió del COCARMI amb la consellera de Justícia, Ester Capella
28 de novembre
Inauguració de l'InnoBa, nou referent de la innovació de Barcelona Activa
28 i 29 de novembre
Congrés dels CERMIS autonòmics “Abriendo caminos para las personas con discapacidad”.
30 de novembre
Reunió de la Mesa de Negociació del conveni dels CET
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. 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 tècnicprofessional.
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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Relleu a les cúpules de
Foment del Treball i de la CEOE

L’Assemblea Electoral de Foment, patronal de la qual formem part, va
ratificar a principis de novembre l'elecció de Josep Sánchez Llibre com a
president de la institució, un cop proclamat per la Mesa Electoral. La seva
candidatura, amb 219 suports –els Estatuts en demanen un mínim de 40-,
va ser l’única presentada en el procés electora. A més, es van ratificar els
nous vocals de la Junta Directiva i Rafael Ruano va ser reelegit en
representació de FECETC.
D'altra banda, Antonio Garamendi, fins ara president de la Confederación
Espanyola d'Organitzacions Empresarials (Cepime) i vicepresident de la
CEOE, va ser proclamat el dia 21 nou president de la patronal CEOE en
substitució de Joan Rosell.

Josep Sánchez Llibre agraeix el suport a la seva candidatura

Podeu llegir el discurs de Sánchez Llibre
clicant en aquest enllaç:
https://bit.ly/2DGrd6a

El sector demana més drets i participació en l'àmbit judicial
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), del qual
formem part, demanà dimarts 27 a la consellera de Justícia, Ester Capella, un canvi en
el model judicial perquè afavoreixi la participació de la persona amb discapacitat en la
presa de decisions en tots aquells assumptes que l'afecten. La petició es va fer en una
reunió en què va participar el president del COCARMI, Antonio Guillén, acompanyat de
la secretària tècnica, Meritxell Caralt, el president de FECETC, Josep Roset, i la directora
de Down Catalunya, Úrsula Reales,
Aquest canvi de model respon a la necessitat d'aplicar la Convenció Internacional
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, ratificada per Espanya fa més de 10
anys i que vol "deixar enrere la perspectiva basada en la incapacitació i la tutela i
construir models de suports que reconeguin el dret de la persona a implicar-se en les
decisions que l'afecten", segons paraules d'Antonio Guillén. Més detalls a:
https://bit.ly/2AtGlkg
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Ratificada la reserva de contractes a CET d'iniciativa social

FEACEM i el CERMI, satisfets amb
la resolució

Una resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ratifica
de manera contundent l'adequació de la reserva de contractació a Centres
Especials de Treball d'Iniciativa Social, tant a la normativa estatal com a la de la
Unió Europea. Així conclou un recurs contra els plecs d'un procediment de
contractació reservat a CET d'Iniciativa social. Aquesta ratificació ha estat valorada
molt positivament pel Comitè Espanyol de Representants de persones amb
Discapacitat (CERMI) i per la Federació Espanyola d'Associacions de CET
(FEACEM).

Més informació clicant en aquest enllaç:
https://bit.ly/2Tzb08n

25N, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra la Dona
Diumenge 25 es va commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la
Violència contra la Dona. Enguany, la Fundación Cermi Mujeres denuncià en el
seu manifest el major risc que tenen les nenes amb discapacitat de patir
violència, així com la invisibilització del problema i la intervenció i control dels
seus cossos.
Podeu descarregar el manifest en aquest enllaç: https://bit.ly/2FNk5rq
Coincidint amb aquest dia, el Grup Ilunion presentà la guia Cómplices contra
la violència de género, per promoure la sensibilització i informació sobre el
problema i donar suport a les víctimes. Iniciativa pionera en l'àmbit empresarial
espanyol, la guia té tres grans apartats: un que explica el compromís del grup
en la lluita contra la violència de gènere, un altre que detalla com les víctimes
poden acreditar que són objecte de violència de gènere i un tercer que informa
sobre les mesures que permeten l'atenció, en l'àmbit laboral, de les víctimes.
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Fira d'ocupació 'Sí i millor, di-Capacitat i Talent' el 13 i 14
de març de 2019
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L'objectiu de la fira, ajudar a les persones amb discapacitat a trobar feina
Avancen els preparatius per a la propera edició de la Fira d'ocupació 'Si i millor,
di-Capacitat i Talent', 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 i la col.laboració d'Inserta Empleo. 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 llocs de treball.
En la darrera edició, unes 3.000 persones van passar per la fira i van contactar
amb les empreses per poder-hi deixar el currículum o bé concertar una
entrevista. A més, els diferents tallers i activitats van deixar petit l'auditori i van
generar molt d'interès entre els assistents.
La fira es va presentar a la jornada
sobre gestió de canvi als CET

Reserveu-vos la data
informació a info@firasimillor.org
www.firasimillor.org
Amb el suport de

Els socis
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Premi al projecte de la Fundació DKV Integralia al Perú

Un projecte al Perú impulsat el 2013 per Fundació Integralia DKV, juntament amb la
fundación Konecta, ha rebut un premi de la fundació Seres a la innovació social i el
compromís empresarial.
El projecte va néixer amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat de les persones amb
discapacitat per mitjà de formació en el camp dels contact center. Des de la seva
posada en marxa, han rebut formació 233 persones, 181 de les quals s'ha incorporat
després al mercat laboral El programa es desenvolupa a Pachacútec, una població
molt vulnerable al districte de Ventanilla,
Després de 400 hores de formació (en màrqueting i vendes i excel·lència
telefònica), a càrrec de la Fundació Integralia DKV, Konecta els facilita ocupació als
seus contact center. A més, s'ha obert un contact center propi amb capacitat per a
20 teleoperadors/es, que ofereix un servei de cites mèdiques.

.

Metrópolis, finalista dels premis Atlante
de prevenció de riscos
El tècnic de prevenció de riscos laborals de Metrópòlis - Groupe
Armonia, Alfonso García Cardó, ha quedat finalista, en nom de
l'empresa, a la IX Edició dels Premis Atlante, pel seu treball
Integración de personas con limitaciones en sus capacidades físicas
y/o mentales en la prestación de servicios en empresas clientes. Els
premis es van lliurar fa uns dies a Foment del Treball, que els convoca
cada any per estimular, impulsar i incentivar positivament la tasca
efectuada per les empreses en la implantació efectiva de la prevenció
de riscos laborals.
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Concert solidari amb l'associació Marpi
Coincidint amb la proximitat del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, el Centre Cultural de Pineda de
Mar va ser l'escenari, dissabte passat, d'un concert solidari a
benefici de l'associació Marpi, federada a través del Taller
Horitzó, El concert va anar a càrrec del grup Fildegospel.

Jornada TreballEM de la fundació Esclerosi Múltiple
Més informació
el següent
enllaç:
La fundació Esclerosi
Múltiple vaen
organitzar
el 27
de https://bit.ly/2Qzyb10
novembre una jornada al Palau Macaya de Barcelona per
reflexionar sobre treball i discapacitat. Amb el lema "Com
incorporar persones amb diversitat funcional de forma
efectiva?",
Jaume Gurt, consultor en Transformació Cultural i Lideratge,
pronuncià una conferència amb el títol "Les empreses
felices. Valors i ètica: garantia de retenció del talent".
Posteriorment es va fer un debat sobre les claus de
l’empleabilitat de les persones amb esclerosi múltiple i
diversitat funcional i es van exposar alguns casos d'èxit,

El sector
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El Parlament demana al Govern de la Generalitat més recursos per als CET
El ple del Parlament va aprovar el 22 de novembre una moció en què insta
el Govern de la Generalitat a prendre mesures sobre actualització de la
cartera de serveis socials, serveis a les persones en situació de dependència i
renda garantida de ciutadania. La moció inclou propostes relacionades amb
els Centres Especials de Treball (CET), ja que insta a:

L

La moció aprovada insta a
assegurar en els Centres
Especials de Treball el
cobrament d'un mínim del 50%
del Salari Mínim
Interprofessional (SMI) per als
seus empleats, per a qualsevol
tipologia de discapacitat, i el
75% de l'SMI per al col·lectiu
amb dificultats especials.

"Augmentar en els pressupostos de la Generalitat la partida corresponent als
Centres Especials de Treball (CET), per assegurar el manteniment dels
actuals llocs de treball i de les Unitats de Suport a l'Activitat Professional
(USAPS), crear nous llocs de treball en els CET, garantir el finançament dels
Serveis d'Integració Laboral (SIL) i garantir el pagament a 30 dies als CET.
Assegurar en els CET el cobrament d'un mínim del 50% del Salari Mínim
Interprofessional (SMI) per als seus empleats, per a qualsevol tipologia de
discapacitat, i el 75% de l'SMI per al col·lectiu amb dificultats especials".
A més, la moció, presentada a instàncies de Ciutadans(C's) i que va comptar
amb el suport de Partit Popular (PP) i Partit dels Socialistes de
Catalunya(PSC), demana, per a les persones amb discapacitat que busquen
feina, oferir a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), itineraris
personalitzats d'inserció laboral que comprenguin orientació,
acompanyament, formació i contractes de treball. Aquest itineraris es farien
en col·laboració amb corporacions locals i altres institucions públiques, amb
personal qualificat i format en aquest camp.

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
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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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Persones amb Discapacitat
Actualment viuen al món uns 1.500 milions de persones amb discapacitat,
el que representa un 15% de la població
A Europa hi viuen uns 80 milions de persones amb discapacitat: a
Espanya es calcula que n'hi ha 3,8 milions: i són més de 550.000 les
persones amb alguna discapacitat a Catalunya

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