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EDITORIAL
Benvolguts/des associats/des,
Sembla estrany que a mesura que anem consumint
l'any en curs, la incertesa de finals de l’any passat i
principis d’aquest, en comptes d’aclarir-se es converteix
en hiperincertesa. I de qui depèn aclarir aquesta
hiperincertesa? Dels d’aquí i dels d’allà. Els polítics viuen
al seu món, en la seva bombolla particular i mentrestant
els CET ens trobem en una situació límit, alguns sense
poder pagar nòmines aquest final de mes. De qui és
aquesta in-Competència? El Ministeri de Treball tenia
prevista a l'abril la Conferència Sectorial per acabar de
tancar el pressupost de l’increment de l'SMI.
Doncs resulta que al haver-hi eleccions i canvi polític,
aquesta conferència s'ajorna fins les noves assignacions
de càrrecs polítics. I la nostra hiperincertesa es
converteix en megaincertesa. Uns no paguen, els altres
no assignen i nosaltres al mig. A la reunió celebrada a
Madrid amb el director general d'Empleo se'ns va
traslladar que la totalitat de recursos destinats a
Catalunya seria de 81 milions per al pagament del 50
per cent de l'SMI i d'uns 17/20 milions per a la pujada de
l'SMI.

Una xifra propera als 100 milions. Però la pregunta és:
quan arribin, si és que arriben, quants CET podran
aguantar tot aquest temps??? De qui serà la inCompetència??
Ara més que mai tot el sector hem d'unir forces per
lluitar pels nostres drets i el futur de la inserció
laboral de les persones amb discapacitat, tenim
moltes més coses que ens uneixen que les que ens
separen.
Espero que entre tots pressionem perquè les
Administracions compleixin amb la seva
corresponsabilitat.
Com sempre, seguim remant!!!

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

Reunions, jornades, activitats

3 de maig. Dia Nacional de la Convenció Internacional.
sobre els Drets de les persones amb discapacitat.
6 de maig Reunió de Junta Directiva de Foment del
Treball Nacional .
9 de maig Foro Inserta: responsabilitat social de les
empreses i discapacitat.
1 3 de maig. Reunió del COCARMI
14 de maig. Reunió de Junta
17 de maig. Reunió informativa sobre la Instrucció de
Contractació Reservada als CETIS de l’Ajuntament de
Barcelona.
21 de maig Reunió amb l'Obra Social La Caixa

9. SIOAS

23 de maig Reunió FECETC-FEACEM

10. Campanyes.

27 de maig Festa de la Primavera del Foro RRHH de
Foment

12. La Contra. Memòria de Sostenibilitat 2018
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31 de maig. Reunió amb el Consell de Relacions Laborals
de Catalunya.1 d'abril

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)

Notícies

Barcelona aprova una instrucció interna per millorar els
procediments per contractació reservada
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L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una instrucció interna per
millorar la contractació reservada amb els Centres Especials de
Treball d’Iniciativa Social i empreses d’inserció de l’Ajuntament.
Durant el 2018 es va treballar amb diferents àrees de
l’Ajuntament i amb entitats representatives de l’economia social i
el sector de la discapacitat una sèrie de millores en la forma de fer
la contractació destinada a la reserva social del ajuntament.
Aquest treball cooperatiu ha donat lloc a una instrucció interna
sobre contractació reservada que pretén:
Donar pautes a les unitats administratives sobre cóm valorar els
projectes d’inserció i l’acompanyament de persones en situació
de risc social, discapacitat o salut mental, fent que aquestes
característiques siguin més destacades que l’oferta econòmica.
Clarificar, també, la nova figura de Centre Especial de Treball
d’Iniciativa Social que apareix a la nova llei de contractació i
ofereix pautes i un sistema per acreditar-ho.
Regular la ponderació del criteri d’adjudicació del preu en un
màxim del 35 per cent, i valorar en el cas dels CETIS l’estabilitat
laboral de les persones vinculades al contracte, el pla de formació
i el rati de persones

Trobareu més
informació clicant AQUÍ

Altres mesures aprovades
Fixa en 10 milions d'euros la xifra
mínima de contractació amb reserva
social pel 2019
Una recomanació per compensar els
Centres Especials de Treball i les
Empreses d’Inserció per l’impacte que
ha tingut l’increment del Salari Mínim
sobre els contractes en marxa amb el
consistori

Notícies
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Canvis a les dades del teu CET? Comunicales al Registre de la Generalitat

Festa de la Primavera de
Foment del Treball
El director de la federació, Miquel Vidal, va assistir
el 27 de maig, a CaixaForum Barcelona, a la ja
tradicional Festa de la Primavera que organitza el
Foro de RRHH de Foment del Treball, en aquesta
ocasió dedicada a la Intel·ligència Artificial. Vidal
va ser rebut pel robot Ada i va poder escoltar les
molt interessants ponències del debat sobre cóm
la intel·ligència artificial pot donar un tomb al
món laboral. I és que, entre altres coses, es va
explicar que l'any 2025 el 30 per cent de les feines
hauran desaparegut o s'hauran hagut de
reconvertir. En aquest escenari, caldrà
aconseguir que la intel·ligència artificial treballi
al servei de les persones.

El teu Centre Especial de Treball (CET) s’ha traslladat? Ha
variat el número de telèfon o adreça de correu electrònic? Hi
ha hagut canvis a la propietat o a la junta que regeix l’entitat?
Heu de saber que qualsevol modificació de dades, sigui del
tipus que sigui, s’ha de comunicar, per llei, al Registre de
Centres Especials de Treball (CET) de la Generalitat.
Recordeu, d’altra banda, que al registre es poden fer altres
gestions, com sol·licitar la baixa del CET, presentar els estats
comptables o presentar la Memòria d’ajustament social i
laboral, entre d’altres.

Podeu modificar les dades
clicant AQUÍ
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Només una de cada quatre persones amb discapacitat
treballa, segons el darrer informe d’Odismet
La taxa d'activitat del col·lectiu era del 35 per cent el 2017, molt per
sota de la de la població en general
Només una de cada quatre persones amb discapacitat treballa, segons les dades del IV
Informe de l’Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball, Odismet, que inclou
una radiografia per entendre la situació laboral de les persones amb discapacitat a
Espanya.
L’informe va ser presentat a Madrid en un acte en què va quedar palès que un dels
principals obstacles amb què es troben les persones amb discapacitat en l’àmbit de
l’ocupació és “la seva invisibilitat”; d’aquí la importància de disposar d’informes com
aquest, ja que sense dades estadístiques és difícil posar en marxa polítiques d’ocupació
eficaces.
Algunes dades
El 90,3% dels contractes de les persones amb discapacitat són temporals.
Les contractacions a persones amb discapacitat ascendeixen a 339.191
Els salaris són un 17,1% més baixos en el cas de les persones amb discapacitat
Els centres especials de treball són el pilar del treball inclusiu: set de cada deu
assalariats treballen en entorns laborals no inclusius.

Voleu saber-ne més? podeu llegir l'informe complet clicant AQUÍ
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SOCIS

Intecserveis estrena vídeo
El Centre Especial de Treball Intecserveis,
impulsat per l'Orde Hospitalari de Sant Joan
de Déu, a Sant Boi, que promou la integració
laboral de persones amb problemes de salut
mental, discapacitat i risc d'exclusió, compta
amb un nou vídeo de presentació dels serveis
valors i objectius de l'entitat. El podeu veure
clicant en la imatge.
.

I Fundació DKV Integralia també
També la fundació DKV Integralia ha estrenat un vídeo en el qual
explica, en un minut i mig, que la seva és la història d'un somni fet
realitat i de la lluita per reconèixer els drets de les persones amb
discapacitat a la formació i a l'ocupació La fundació ofereix serveis de
call center, marketing digital, formació i consultoria a unes 50
institucions i empreses.

17 de juny: xerrada de Grup Mifas
Primera xerrada d'un cicle gratuït organitzat per MIFAS, amb el
títol: La Incapacitat Permanent i la seva compatibilitat amb el
treball. On és el límit? Amb Glòria Samblàs, advocada
laboralista i professora associada de Dret del Treball a la
Universitat de Girona
A les 17:30h, a la Sala Gran de la UNED (C/ Sant Antoni 1, Salt).
Més informació clicant AQUÍ

Us agradaria veure les
notícies del vostre CET en
aquesta secció? escriviu-nos a
fecetc@fecetc.org, feu-nos
cinc cèntims i adjunteu una
imatge
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ASESORíA

Los Centros Especiales de Empleo (CEE)
también deben registrar la jornada diaria
de los trabajadores con discapacidad

Ante las numerosas consultas que hemos recibido respecto a si la relación laboral de carácter
especial a la que se encuentran sometidos los trabajadores con discapacidad que prestan sus
servicios en un Centro Especial de Empleo, les remitimos la presente circular informativa.
Es cierto que, tal y como se dice en la propia guía confeccionada por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, respecto a las relaciones laborales de carácter especial, se deberá
estar a lo establecido en su normativa específica y atender tanto a la forma y extensión con que
esté regulada la jornada de trabajo como a las reglas de supletoriedad establecidas en cada caso.

Pues bien, en el caso de la relación laboral de las personas con discapacidad que trabajen en
Centros Especiales de Empleo, el artículo 13 del Real Decreto 1368/1985 establece que en
materia de jornada de trabajo, descansos, fiestas, vacaciones y permisos se estará a lo
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de las peculiaridades siguientes:
a) Se prohíbe la realización de horas extraordinarias, salvo las necesarias para prevenir o reparar
siniestros y otros daños extraordinarios.
b) El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo para asistir a
tratamientos de rehabilitación médico-funcionales y para participar en acciones de orientación,
formación y readaptación profesional, con derecho a remuneración siempre que tales ausencias
no excedan de diez días en un semestre.
Por tanto, debemos entender que en materia de jornada de trabajo y su registro, con la salvedad
de las dos especialidades que en el citado precepto se prevén, rige íntegramente lo dispuesto en
el Título I del Estatuto de los Trabajadores.
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No parecía haber ningún motivo por el que dicha relación debería estar excluida de la norma prevista
en el nuevo artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Es más, estando ante una relación laboral de
carácter especial en la que se pretende dar una mayor protección a los trabajadores respecto a la
relación laboral de carácter común, prohibiendo incluso la realización de horas extras, carecería de
toda lógica excepcionar a la misma del registro de la jornada diaria.
Bufete Jurídico Jover.
www.jover-abogados.com

El Tribunal Supremo (TS) rechaza equiparar la incapacidad
permanente total, absoluta o gran invalidez a la discapacidad
El SEPE apunta que no se puede extender el fomento de empleo de personas con
discapacidad a los perceptores de prestaciones por incapacidad permanente en grado
superior a la parcial
Un reciente informe del Servicio Público de Empleo (SEPE) se hace eco de la jurisprudencia generada
por el Tribunal Supremo (TS) en relación a la valoración y equiparación de los pensionistas a personal
con grado de discapacidad (33%) reconocido. En este sentido, el TS excluye esta equiparación (entre
pensionista y discapacitado físico) en lo que se refiere a a los beneficios de fomento de empleo que se
aprueben por otras normas, excluida la LEY 43/2016, norma que establece los beneficios (incluidos para
pensionistas) en las contrataciones de los CET.
Dado el interés del tema para nuestros asociados, el Bufete Jurídico Jover ha preparado una completa
circular informativa sobre los efectos de dicha jurisprudencia.

Pueden leer la circular pinchando AQUÍ

y

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 a les empreses
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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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Memòria de Sostenibilitat
2018 de FECETC
Ja podeu llegir la Memòria de Sostenibilitat del 2018 de la
nostra federació. És el segon any consecutiu que fem una
memòria d'aquest tipus, un reflex del nostre compromís
amb valors com la transparència, l'excel·lència, la diversitat
i l'ètica. Una mostra d'aquest compromís va ser, sens dubte,
l'organització de la fira 'Sí, i millor', al març al Museu
Marítim, per ajudar les persones amb discapacitat a trobar
feina. Però també són mostra de compromís el programa
SIOAS que gestionem, les jornades de formació i debat per
als nostres socis, la participació activa al COCARMI i a
Foment del Treball per fer visible i defensar la tasca de la
federació....

Conegueu tots els
detalls clicant en
la imatge
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