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Benvolguts/des associats/des,

El 28 d’abril tenim eleccions generals, gairebé coincidint amb el 3 de maig, Dia Nacional a
Espanya de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Escoltarem
infinitat de promeses de tots els colors, tots ens solucionaran els problemes del país, tots
voldran fer-se la foto social, tots ens faran servir per a la seva imatge, però a l’hora de la
veritat, com sempre, serem nosaltres els que lluitarem pels nostres drets.
Han passat molts anys de la declaració del Dia Internacional de les persones amb
discapacitat, i encara que s’ha avançat, seguim tenint menys oportunitats econòmiques,
pitjor accés a l’educació, més atur i encara discriminació social. En l'àmbit laboral els CET
som la minoria més amplia del mercat protegit. Hem de ser un pont de futur per a la
integració laboral.
Necessitem a l’administració pública perquè ens doni recursos i suport. Necessitem
polítics valents perquè s’impliquin per fer una societat més normalitzada on no hi hagi
discriminació per a les persones amb discapacitat, ni a la feina, ni a l’educació, ni a
l’entorn social... ens cal un món més just, sense estigmatització. I la normalització
comença amb integració a l’escola i segueix amb un futur amb empreses ordinàries
inclusives. El dia que no haguem de defensar-nos haurem arribat a la normalitat absoluta
sense cap tipus de discriminació.

"El dia que no
haguem de
defensar-nos
haurem arribat a la
normalitat absoluta
sense cap tipus de

Arribat aquest moment, les persones amb discapacitat podran participar activa i
productivament en la vida social i econòmica de qualsevol comunitat. És per això que
hem de conscienciar els polítics perquè eliminin aquestes barreres d’assimilació i inserció
de les persones amb discapacitat al món laboral. Des de FECETC seguirem
Josep Roset
lluitant i estirant orelles perquè així sigui. No ens cansarem de
President de FECETC
repetir-ho a tots els partits, siguin del color que siguin.
ASSOCIA'T Representem, Defensem,
Potenciem i Avancem amb els CET
Seguim remant!!!

discriminació
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AGENDA

Reunions, jornades i activitats d'interès

1 d'abril
Reunió de Junta Directiva i Assemblea General Ordinària de Foment del Treball Nacional.
2 d'abril
Signatura Conveni MicroBank.
Assessorament a empreses i CET
8 d'abril Reunió del comitè executiu del COCARMI.
9 d'abril Reunió Junta Directiva de FECETC.
Reunió “Estratègia de ciutat pel foment i l’enfortiment de l'Economia Social i Solidària horitzó 2030”. a
l'ajuntament de Ajuntament de Barcelona
26 d'abril Reunió del COCARMI amb el conseller de Treball Chakir El Homrani.
Reunió del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
Tot el mes: Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de persones amb
discapacitat i/o trastorns de la salut mental (SIOAS 2018)
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Notícies

La FECETC i MicroBank signen un conveni per potenciar el
desenvolupament d’empreses socials
Amb condicions avantatjoses per als CET associats
El president de FECETC, Josep Roset, i el president de MicroBank, Antoni
Vila, van signar el 2 d'abril un conveni de col·laboració per facilitar el
finançament de projectes empresarials sostenibles a empreses socials,
tant en inversió com en capital circulant. És una línia de pensada per a les
necessitats específiques de les empreses que formen part de l’economia
social. La línia disposa de 5 milions d’euros anuals per potenciar el
desenvolupament d’aquelles empreses l’objectiu de les quals és generar
un impacte social positiu i mesurable a través de la seva activitat.
Les condicions econòmiques de la línia són, en resum:
Finalitat: inici, ampliació i circulant/inversió;
Import: fins 150.000€ (en determinats casos es podrà concedir
operacions fins 500.000€)
Finançament del 100% del projecte
Amortització i termini: mensual (de 3 mesos a 10 anys -amb possibilitat
de 12 m de carència) o bullet de 3 a 18 m.
Tipus d’interès (dependrà de diversos factors – risc, import, termini) però
l’estàndard estarà entre el 4% per préstecs fins a 5 anys i del 5,5% per a
préstecs superiors als 5 anys
Comissions – 0% pels adherits a la federació;
Sense garantia real. La garantia recau en la viabilitat del projecte i la
solvència de l’empresa social;
Cal aportar el certificat d’adhesió del CET a la FECETC.

Per ampliar informació o
accedir a la línia, contacteu
amb fecetc@fecetc.org
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Els resultats de la Fira “Sí, i millor” contribueixen a l’Agenda 2030
Èxit en participació de públic i empreses i resultats molt
positius quant a la inserció de persones amb discapacitat
Concretament, les empreses participants van rebre un total de 1.445 currículums de persones amb
discapacitat. Gràcies a això, es van fer 756 entrevistes tant durant la celebració de la fira com en
dies posteriors, i aquestes s’han traduït en la contractació fins al moment de 23 persones. Un
nombre de contractats que sens dubte augmentarà en les pròximes setmanes, ja que molts dels
candidats són òptims per treballar i només esperen que s’obrin noves ofertes de feina per poder
formar part de les plantilles de les empreses.
A més d’aquests bons resultats, la Fundació Centre d’Investigació d’Economia i Societat (CIES),
responsable de la Secretaria Tècnica i de les tasques de recerca i coneixement associades a la Fira,
posa en relleu la gran contribució de la fira als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
dins de l’Agenda 2030.
Concretament, l’esdeveniment dirigit a la inserció laboral de persones amb discapacitat a
l’empresa ordinària té sense cap dubte un impacte directe en quatre d’aquests ODS:
Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes,
mitjançant la promoció de la plena inserció laboral de totes les persones discapacitades
independentment del seu gènere.
Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i
productiva i el treball decent per a tots, mitjançant la presentació d’ofertes de feina per persones
amb discapacitat assegurant un salari mínim de 1.088€ bruts/mes.
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Objectiu 10: Reduir la desigualtat en i entre els països, tenint en compte, entre d’altres, els
components econòmics i socials, la qual cosa s’aconsegueix quan les persones amb
discapacitat treballen i cobren un salari digne, redundant positivament en la seva situació
social, familiar i personal.
Objectiu 17: Revitalitzar l’ aliança mundial pel Desenvolupament Sostenible, mitjançant
aliances transversals i inclusives construïdes sobre principis, valors i metes compartides, que
col·loquen a la gent i al planeta al centre.
Des de FECETC volem agrair la participació de les empreses i candidats i els emplacem a la
propera edició de la Fira.
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Participem en un estudi per integrar el valor social en les
decisions sobre licitacions públiques
El director de FECETC, Miquel Vidal, ha participat recentment, com a expert des de la Fundació CIES, en la
recerca, encara en curs, Social Efficiency Benchmarking Model de la Universitat del País Basc, dirigida per la
doctora Leire San José i que vol desenvolupar eines per integrar el valor social com a criteri en la presa de
decisions en les licitacions públiques.
En concret, ha participat en la primera fase Contextualizando y jerarquizando oportunidades y problemas
para lograr la eficiencia en la contratación pública: “contratación pública sostenible” i ha aportat, a partir
de preguntes obertes, propostes sobre mecanismes de millora, iniciatives, principals problemes i sistemes
per minimitzar-los.
Entre les propostes, i a nivell molt general, en aquesta fase s’ha parlat, entre d’altres, de treballar la formació i
informació del personal que gestiona els processos de licitació, de potenciar la transparència dels processos
i fomentar les eines de seguiment de les empreses que liciten, així com avançar en la sensibilització i
divulgació a la ciutadania sobre el valor que genera incorporar criteris qualitatius en les licitacions.
.

Pla per impulsar la contractació pública socialment
responsable
El Govern espanyol va aprovar, divendres 12 d'abril, un pla per impulsar la contractació
pública socialment responsable. Així, vol fomentar l'aplicació de consideracions socials en
la contractació pública, les empreses que compten en les seves plantilles amb persones
amb discapacitat, disposin de plans d'igualtat entre homes i dones, fomenten la conciliació
laboral i tinguin bones condicions salarials i laborals tindran més possibilitats de convertirse en proveïdors de l'administració i guanyar les licitacions. Quedaran excloses les
empreses que no reservin la quota legal del 2 per cent de treballadors amb
discapacitat.
Trobareu més informació clicant en aquest ENLLAÇ
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Asesoría

La aplicación del nuevo Reglamento de
Protección de Datos en páginas web y boletines

La aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en las páginas web,
blogs y tiendas online garantiza una integración legal para todos los que compartimos un comercio y
entorno digitales.
A día de hoy, es importante cuidar todo lo referente a información personal de tus suscriptores o
clientes porque tu negocio depende en gran medida de esa información y debes garantizar su
seguridad. Esto revierte directamente en tu credibilidad y la confianza que tus usuarios van a
depositar en ti.
Consentimiento: El RGPD exige que si requieres datos personales debes hacer un requerimiento
previamente de consentimiento expreso. Este consentimiento debe ser expreso (no tácito), concreto
(no genérico) y verificable (debes poder acreditar que lo obtuviste).¿Y qué quiere decir esto a efectos
prácticos? Significa que el usuario debe manifestar activamente dicho consentimiento.
Es decir, ya no vale presuponer el consentimiento a través de las casillas premarcadas en tus
formularios, ni la inacción de los usuarios. De lo contrario, te arriesgas a ser denunciado por alguno de
ellos. Además, si tienes una inspección, tienes que poder presentarlos debidamente. Si se diese el
caso, tendrías que acreditar todos los consentimientos de todas las personas cuyos datos personales
administras.
Deber de información: El RGPD obliga a proporcionar toda la información necesaria a los usuarios
antes de proporcionarte sus datos a través de la política de privacidad. Y dicha información, a grandes
rasgos, consiste en:
El tiempo que sus datos se conservarán y, si esto no es posible conocerlo, los criterios que se usarán
para determinar el plazo. Esto es una novedad que introduce el nuevo reglamento.
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Asesoría
La identidad del delegado de protección de datos o el responsable de la gestión. Esto también es
otra novedad, aunque no todas las entidades están obligadas a disponer de esta figura.
La identidad de los destinatarios. Esto incluye los servicios de terceros que puedas estar utilizando
en tu website: por ejemplo, tu proveedor de hosting o de e-mail marketing.
Las finalidades del uso de sus datos.
Informar que sus datos se utilizan, consultan o recogen, la medida en que son o serán tratados y, en
caso de no facilitarlos, las consecuencias que existen.
Y el derecho de solicitar al responsable de tratamiento el acceso a sus datos para rectificarlos,
suprimirlos o limitar su tratamiento. Se debe aceptar la política de privacidad mediante una casilla:
Junto a la casilla debe aparecer un texto con enlace a la política de privacidad. Normalmente, la
frase más usual es del tipo: “He leído y acepto la política de privacidad”. Con eso te aseguras de
obtener el consentimiento de la forma correcta. Por otra parte, tienes que recordar a tus clientes y
suscriptores la posibilidad de que su consentimiento sea revocable cuando así lo estimen. Y
siempre, contar con un registro de todos los consentimientos que hayas conseguido.
Fraga Abogados
www.fragaabogados.com
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Asesoría

Las empresas de 50 o más trabajadores
han de tener un plan de igualdad

El Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, modifica
diversos artículos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, así como parte del articulado del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores
que inciden de forma directa en la igualdad entre mujeres y hombres.
Las principales novedades del citado Real Decreto-Ley son:
Exigencia de la redacción de los Planes de Igualdad en empresas de 50 o más personas
trabajadoras.
Creación de un registro de Planes de Igualdad de las Empresas y obligación de las empresas de la
inscripción de sus planes de igualdad en el citado Registro.
Introducción de una nueva Disposición Transitoria relativa al periodo de aprobación de los planes
de igualdad en las empresas. Un año en empresas entre 150 y 250 personas trabajadoras, 2 años
en empresas de entre 100 y 150 trabajadores y 3 años en empresas de entre 50 y 100.
Remarca el derecho de los trabajadores a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así
como establecer expresamente el derecho del trabajador a la remuneración correspondiente a
su trabajo, planteando la igualdad de remuneración sin discriminación.
Se equiparan la duración de los permisos por nacimiento de hijo o hija de ambos progenitores
con el fin de dar forma a la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, en la promoción de
la conciliación de la vida personal y familiar y en la corresponsabilidad de ambos progenitores.
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Queremos destacar la modificación sobre la exigencia de elaborar un Plan de igualdad en las
empresas de 50 o más trabajadores cuando, anteriormente, la normativa en materia de igualdad
establecía que el Plan de Igualdad era obligatorio para empresas de 250 o más trabajadores.
Esta modificación consolida una tendencia que desde hace años observamos en nuestro despacho:
el avance en los derechos sociales, en especial los relativos a la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, así como en los derechos de conciliación de la vida
familiar, personal y laboral, es ya un hecho y nuestro legislador, así como la Administración Publica
exigen que las empresas se adecuen a estos cambios. Sin duda, las empresas que aprueben planes
de igualdad, así como políticas de conciliación de la vida familiar, personal y social, estarán en
mejor posición ante la Administración Pública, así como ante el resto de empresas de su sector.
Sin ir más lejos: desde hace varios años, la Administración Publica puntúa mejor en los concursos
públicos a las empresas que acrediten disponer de un Plan de Igualdad o de cualquier otro
mecanismo de Responsabilidad Social Corporativa, RSC. Asimismo, en el presente Real Decreto-Ley
se establece la creación de un Registro de Planes de Igualdad de las empresas y, lo más destacable,
la obligatoria inscripción en el mismo de los Planes de Igualdad que aprueben las empresas. Todo
ello con el fin de dar notoriedad y difusión a las políticas sociales de las empresas que contribuyan a
mejorar la calidad en el trabajo.
Bufete Jurídico Jover
www.jover-abogados.com

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.

CAMPANYES

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
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Sí, i millor, 2% de treballadors amb discapacitat
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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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Encaixar capacitats en un
mercat laboral per a tothom

'Encaixar capacitats en un mercat laboral per a tothom': aquest es el títol
d'un reportatge de dues pàgines que la periodista Carme Escales signa al
suplement +Persones d'El Periódico de Catalunya de dimarts 16 d'abril.
En ell parla dels objectius de la fira 'Sí, i millor', celebrada els dies 13 i 14
de març a Barcelona, i conversa, entre d'altres, amb el president, Josep
Roset, i amb el vicepresident Josep Maria Solanellas.
Així mateix aporta el testimoni de diversos joves visitants de la fira i de
professionals de Por Talento.

Podeu llegir el text complet
del reportatge en aquest
ENLLAÇ

3 de maig: Dia Nacional a Espanya de
la Convenció sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat, instituït després de ser aprovat pel Consell de Ministres del 22 de febrer.
Per commemorar-ho, el comitè espanyol de Representants de Persones
amb Discapacitat (CERMI) ha dissenyat un logotip amb què vol
contribuir a donar a conèixer i sensibilitzar sobre el col·lectiu partint
d'un enfocament de drets humans.

