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Benvolguts/des associats/des,

Hem començat l’any mogudet. Al contrari del que pensen alguns que és un sector apagat, crec
totalment e contrari, estem més vius que mai. Som en un procés de canvi i adaptació. I això ens permet
replantejar estructures i millorar maneres de construir. Com a qualsevol sector sobreviurà qui treballi
amb la màxima diligència i professionalitat. I per la informació que tenim a la federació la feina a les
diferents entitats s’està fent be, tot i que algunes “contingències” no les puguem preveure.
Com a patronal del sector, i per les actuals circumstàncies, la nostra obligació vers els nostres associats
és :
Demanar al Govern Central la corresponsabilitat de l'increment de l'SMI.
- Obtenir el compromis de la subvenció SMI 2019 d’aportar el 50% per a tothom.
- Repartir els recursos de la Conferencia Sectorial entre tots els treballadors amb discapacitat dels CET
amb el mateix percentatge .
- Repartir els recursos del Govern de la Generalitat de Catalunya per completar-ho i millorar-ho.
- Avançar la convocatòria de subvenció de la Generalitat respecte de 2018 i publicació el més aviat
possible, amb una previsió de pagament el més immediat posible.
- Que en la concessió de subvencions del 2018 no s’apliquin criteris diferents als establerts en les bases
de les convocatòries.
-Compliment de les sentències dels contenciosos pendents de liquidar.
-Demanar a la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat que fomenti la quota del 2 per
cent d’inserció d'acord amb el decret 86/2015 amb més inspeccions de treball. Mesura que
indirectament donaría molta feina a totes les entitats pel compliment de les mesures alternatives. Ens
faríem creus del volum d’empreses a Catalunya que no compleixen la Llei de la Discapacitat.
D'altra banda, creiem que des del COCARMI s'ha de lluitar en bloc per demanar aquesta
corresponsabilitat davant la important reunió de la Conferencia Sectorial del 15 de febrer. Part del
nostre futur es decideix en aquesta reunió atès l’increment de l'SMI. Esperem que els diners destinats a
Catalunya arribin per assignar el mateix percentatge a tots els treballadors amb discapacitat i que el
Govern de la Generalitat pugui complementar la resta. El compliment de terminis dependrà de si
s’aproven o no els Pressupostos Generals de l’Estat.
(continua a la pàgina següent)

"Des del COCARMI
s'ha de lluitar en
bloc per demanar
aquesta
corresponsabilitat
davant la important
reunió de la
Conferencia
Sectorial del 15 de
febrer"

(comença a la pàgina anterior)
Finalment, vull recordar-vos que tenim oberta la inscripció a la Fira SI I MILLOR que
organitzem enguany els dies 13 i 14 de març a les Drassanes de Barcelona. Ja tenim un 60 per
cent d’espais coberts. Us animo a participar-hi. Com més siguem més visibilitat donarem al
nostre sector.
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Josep Roset
President de FECETC
Fidels al nostre principi, des de la FECETC seguirem defensant el que és nostre, mantenim el
ASSOCIA'T Representem, Defensem,
compromís de seguir lluitant i vetllant pels nostres interessos.
Potenciem i Avancem amb els CET
.
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Reunions, jornades i activitats d'interès

7 de gener
Junta Directiva de Foment del Treball Nacional.
8 de gener
Reunió de Junta Directiva FECETC.
22 de gener
Reunió amb el Departament de Treball per abordar la situació dels CET aquest 2019
24 de gener
Assemblea Extraordinaria de de la federació .
25 de gener
Reunió d'assessorament a 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 SIOAS facilita itineraris personalitzats per afavorir la seva ocupabilitat.
Ofereix:

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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El pagament de l’SMI, el conveni i els contenciosos amb la
Generalitat, temes de l’assemblea extraordinària
Va ser el 24 de gener a la seu de FECETC
La seu de FECETC s'omplí el dia 24 de representants de centres especials de treball
(CET) per assistir a l'assemblea general extraordinària convocada per abordar
diversos assumptes rellevants per als CET.
Així, i després de la presentació per part del president de la federació, Josep Roset, la
tresorera, Bibiana Bendicho, va exposar els entrebancs sorgits després de la
signatura del conveni per als CET de Catalunya, els aclariments demanats per
l’administració i els canvis que volen introduir els sindicats, com els relatius a
l’assimilació del salari base a l’SMI. En aquest sentit, Roset va apuntar que els experts
consideren que els plusos s’han de compensar amb l’SMI, però en cas de litigi serien
els jutges els que resoldrien. Això sí, “el que no es pot perdre de vista és la xifra dels
12.600 euros anuals”, recordà Bendicho.

Marta Alzina (secretària), Josep Roset (president) i Bibiana
Bendicho (tresorera).

En la reunió es va parlar així mateix dels últims pagaments de l’administració
catalana en concepte d’SMI, que han estat inferiors al que es demanava en la major
part dels casos i on la direcció general demana que cada CET pregunti en concret els
criteris aplicats pel seu cas.
La situació dels diversos contenciosos que tenim amb la Generalitat va ser un altre
dels temes de la sessió, que va ser explicada el vicepresident Josep Mª. Solanellas.
Són diversos contenciosos en els quals s’ha donat la raó als CET o a la federació, que
estan pendents d’executar i on “reclamem el de sempre, que es compleixi la llei i
que es pagui el mateix que a la resta de l’estat, el 50% del SMI per tothom” i les
unitats de suport (USAP).
La falta de resposta de l’administració catalana ha fet que el proper pas sigui
demanar l’execució forçosa de les sentències. Solanellas va parlar així mateix de la
importància de la unitat d’acció amb altres federacions de CET ja que, tot i les
especificitats de cada col·lectiu, tenim objectius comuns, i plantejar la possibilitat de

Josep M. Solanellas (esquerra) explicà la situació
actual dels contenciosos amb la Generalitat
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La Sala Catalunya es va omplir de gom a gom

Durant l'assemblea es va fer
una crida a la mobilització i a
una major participació dels
CET perquè “estem entre
molt malament"

Última hora!!!

D’altra banda, el president va fer cinc cèntims de la reunió mantinguda el dia
abans amb el director general d’Economia Social, Josep Vidal, en la qual
demanava suport de FECETC, i de la resta d’entitats de CETs de cara a las
negociacions amb el Ministeri de Treball per reclamar més recursos per als
centres. Alhora, va presentar un seguit de propostes, sobre les quals Roset va dir
que “volem compromisos per escrit” i es mostrà partidari “que tots els CET signem
un acord molt detallat” del que demanem en uns moments en què “la Generalitat
té tot el sector en contra”.
En el torn de precs i preguntes es va plantejar: “i què fem mentre es resol l'arribada
de les subvencions SMI 2019” ja que no són aïllats els casos de centres que ja no
saben com pagar les nòmines de desembre de 2018. El responsable d’un centre va
dir que aquest gener només podrà pagar la meitat de les nòmines i que viu en una
situació angoixant per la manca de resposta immediata de l’Administració.
També es va fer una crida a la mobilització i una major participació dels CET
perquè “estem entre molt malament i pitjor”.

El Ministeri de Treball anuncia 100 milions addicionals
per fer front a l'alça de l'SMI dels CET

La Secretària d'Estat d'Ocupació, Yolanda Valdeolivas, va explicar dimarts 29 que el
projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2019 contempla una
partida de 100 milions d'euros per garantir que "els centres especials de treball no
pateixin cap risc" per la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que tindrà
un impacte de 83 milions, segons la representant del ministeri de Treball.
Valdeolivas afegí que encara que no s'aprovessin els pressupostos de 2019, el
Govern "repartirà" a la Conferència Sectorial d'ocupació d'abril aquesta partida de
bonificació als CET. "Cal seguir mantenint els suports a les persones que tenen
especials dificultats d'accedir a l'ocupació", va dir la Secretària d'Estat en la seva
compareixença a la comissió de Treball, Migracions i Seguretat Social del Congrés
dels Diputats.

Yolanda Valdeolivas
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¿Cómo se aplica la subida del SMI a 900 euros prevista
por el Real Decreto 1462/2018? Propuesta de FECETC
Como saben, el Real Decreto 1462/2018 de 21 de diciembre fija un Salario Mínimo Interprofesional
de 900€, equivalente a un salario anual de 12.600 euros (en 14 pagas).
Y sin bien es verdad que la Disposición Transitoria Única del citado decreto, determina su
aplicación, de forma escalonada, cuando se utiliza como referencia el SMI a cualquier efecto y
hemos de entender, también, los Convenios, acaba concluyendo que el salario anual mínimo que
ha de garantizarse tiene que ser el de los 12.600 euros.

El salario anual mínimo que ha
de garantizarse es de 12.600
euros (14 pagas)
Por tanto, partimos de esas premisas, dejando al margen las vicisitudes del Convenio que se aplica
por los asociados a la FECETC, que, además, se encuentra ante la controversia (año 2017) de la
aplicación de un denominado “Salario Base” y un “Plus de Actividad”, pendiente de resolución en
su publicación por parte del Departament de Treball.
Esta situación ya fue comentada en las reuniones con la parte social, en el sentido de que era
procedente la implementación de ambas partidas salariales para obtener un único Salario Base
Convenio, que ante la ya eventualidad del incremento del SMI para el año 2019, situará a las
empresas en un mejor encaje salarial.
(continúa en la página siguiente)
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(comienza en la página anterior)
Partiendo, entonces, de las tablas, pendientes de publicación, lo cierto es que necesariamente,
las mismas, para este año 2019, han de tener un mínimo de 12.600 euros al año. Por tanto,
nuestra opinión sería la de:
1.
Adecuar el “Salario base” y “El Plus Actividad”, en un solo concepto, que en cómputo anual,
fijará la cuantía mínima de los 12.600€ anuales.
2. Llevar a cabo las compensaciones y absorciones, en aquellos salarios que se estén
devengando, además pluses salariales, ello al amparo del artículo 3 del RD 1462/2018.
3. Por tanto, aquellas empresas que puedan efectuar compensaciones y absorciones, podrán
aplicarlas a los efectos de adecuar el Salario Anual a la regla del citado RD
En resumen:
I.
Debemos cumplir la aplicación del salario anual de 12.600€ para el año 2019 (14
Pagas).
II.
Para ello, dado que los niveles que expresa el convenio, en principio del 1 al 4, en las
tablas del 2017 se estaría por debajo del SMI anual, procederá adecuarlos y en los supuestos que
existan pluses que mejoren el Convenio, llevar a cabo la compensación y/o absorción de los
mismos.
III.
Por otra parte, también deberá de advertirse a los asociados, que se está negociando
por los sindicatos, patronal y gobierno del estado, que la prestación de servicios a terceros, en
virtud del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, deberá de aplicarse el convenio de la
empresa cliente, si el mismo es más favorable que el de la actividad contratada.
Francesc Xavier Guardiola
Advocat, assessor laboral de la FECETC
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Primers inscrits a la Fira d'ocupació 'Sí i millor, di-Capacitat i Talent' .
Reserveu el vostre estand, no us quedeu sense espai!!!
L'objectiu de la fira és ajudar a les persones amb discapacitat a trobar feina
El grup ISS, Can Cet, Fem Cet, Miton i Imán són algunes de les empreses que ja han reservat el seu espai 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. Una fira que FECETC torna a organitzar amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i
l'assistència tècnica 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 per cobrir
.En la darrera edició, més de

2.000 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.
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Els socis

1.800 participants a la cursa Mou-te per l’esclerosi múltiple

Unes 8.000 persones i 1.800 participants van reunir-se
al Circuit de Barcelona Catalunya el 27 de gener per
participar a la 19ena edició de la ja popular cursa 'Moute per l'esclerosi múltiple’, organitzada per la Fundació
Esclerosi Múltiple. Era una trobada familiar i festiva
amb curses per a diferents categories i possibilitats: una
cursa atlètica amb quatre distàncies, una cursa de
patins, una cursa de bicicletes i una cursa per a vehicles
elèctrics, a més d’una àrea lúdica amb activitats per a
tota la família, tallers, balls i activitats aeròbiques i food
tracks per recuperar forces. Tot plegat va ser possible
gràcies al Circuit, els participants, voluntaris,
patrocinadors i col·laboradors.

.

Diswork, reconegut com a generador d’ocupació a Terrassa
Representants del CET Diswork, del grup Iman, van
assistir el 17 de gener a l’acte de reconeixement de
les empreses generadores d’ocupació a la ciutat de
Terrassa, celebrat al Parc Audiovisual d’aquesta
població. Terrassa ha passat de tenir el 24 per cent
de la població en atur el 2013, en plena crisi
econòmica, al 12 per cent actual.
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El sector

El COCARMI demana que els pressupostos públics posin la persona al centre
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI),
principal plataforma de defensa del col·lectiu a Catalunya, i de la qual formem
part, va fer el 25 de gener una crida a la responsabilitat de tots els partits polítics,
tant a nivell català com espanyol, perquè pensin realment en les necessitats de les
persones a l’hora de proposar i/o aprovar els pressupostos públics.
"Els pressupostos, tant al Congrés dels Diputats com al Parlament de Catalunya,
no han de servir per confrontar territoris ni col·lectius vulnerables i amb risc
d’exclusió social, com és el cas de les persones amb discapacitat", assenyala el
president del comitè, Antonio Guillén, qui afegeix que "han de servir per donar
resposta a les necessitats socials de la ciutadania". En canvi, continua, "han
esdevingut una eina de confrontació, d’intercanvi de vots i favors, un trist
espectacle que oblida les persones, que són les que haurien d'estar al centre de
l'activitat política".
En aquest sentit, l'aprovació dels pressupostos en ambdues cambres legislatives
ha de ser entesa com un acte de responsabilitat compartida dels grups
parlamentaris, tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, per
avançar cap a una societat més inclusiva. Segons Guillén, "sense l'aprovació de
nous pressupostos difícilment es podrà donar resposta als grans reptes d'aquest
2019 com l'increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), l'actualització de
les tarifes dels serveis d'atenció a les persones o el desplegament del Decret per
una Escola Inclusiva".

Llegiu la informació completa
clicant AQUÍ

Crida als partits perquè
deixin d’utilitzar-los
com a arma de
confrontació

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 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

Sí, i millor, 2% de treballadors amb discapacitat

14

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
Segueix endavant laa 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.

LA CONTRA
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Integració Laboral
Per tancar butlletí us proposem la lectura d’un escrit de
l’expresident i fundador del grup Mifas, Pere Tubert, al Diari de
Girona, titulat Integració Laboral.

Pere Tubert va ser el fundador del grup Mifas

En ell parla de la importància i necessitat que els Centres Especials
de treball (CET) tinguin beneficis econòmics per poder reinvertir
en el negoci i posar-se al dia, per poder fer front a nous projectes o
a contingències. A més, diu, “sense uns bons resultats econòmics
no accedeixes al crèdit. El mecenatge i la responsabilitat social no
existeix i si n'hi ha, se n'aprofita la Generalitat..”. En el seu escrit
parla així mateix, i entre moltes altres coses de la divisió entre
entitats de la discapacitat física i intel·lectual que, al seu parer, ha
propiciat l’Administració en fer distincions en les subvencions del
Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Podeu llegir el text sencer, que és molt recomanable, en
aquest ENLLAÇ

