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EDITORIAL
Benvolguts/des associats/des,
El dia 20 de juny vàrem tenir el Ple del Consell de la
Discapacitat de Catalunya, CODISCAT, amb presència
dels diferents representants dels departaments de la
Generalitat, liderat pel President Quim Torra, el
conseller de Treball, Chakir el Homrani, i el president
de COCARMI, Antonio Guillén. FECETC va assistir com
a representant dels CETS i com a membre del
COCARMI. Ara més que mai hi ha la necessitat de
desenvolupar un Pacte Nacional pels drets de les
persones amb discapacitat i seguir les linies
marcades per la Convenció dels Drets de les Persones
amb Discapacitat de Nacions Unides.
A nivell estratègic i teòric està molt bé i aquest és el
Nord. El que ens fa por és que alguns de nosaltres no
hi arribem per falta de liquiditat o finançament. Ens
estem gastant uns diners que encara no sabem si
ens seran adjudicats.

No tenim, no sabem amb quin pressupost podem treballar
el 2019 ja que es preveu que la convocatoria no sortirà fins
novembre.
No deixarem de ser reiteratius en aquest tema. La gravetat
és manifesta per falta de planificació degut als increments
del SMI i a les eleccions espanyoles. El problema serà que
quan tots estiguin ensenyats, aleshores ens els canviaran i
en vindran de nous. Nosaltres seguirem fent la nostra
política, que és l'única que sabem fer, lluitar pels drets i la
inserció laboral de les persones amb discapacitat,
demanant els màxims recursos externs i gestionant de la
millora manera els recursos interns.
Seguim remant!!

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

11 de juny Reunió de Junta Directiva de FECETC.
12 de juny Participació BIZBCN 2019: "Finançament per
empreses amb impacte social". CaixaBank
13 de juny Promoció en el BIZBCN 2019 de la Campanya:
“Sí, i millor. Anem a l’empresa”.
Consell de Relacions Laborals: V Cicle Formatiu de
Responsabilitat Social “Innovació social, management de
valors i indústria 4.0, preparats per un canvi sostenible”

8. SIOAS

17 de juny Presentació del 'Llibre blanc per a la formació,
ocupació i treball de les persones amb especials dificultats
als CET de Catalunya' d'Aees-Dincat.

9. Campanyes.

19 de juny Assessoraments a empreses i CET associats.

11. La contra. No tanquem per vacances

20 de juny Sessió plenària del CODISCAT amb el president
de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller de Treball Chakir
El Homrani.
26 de juny Assistència a la jornada “La sostenibilitat de les
empreses i noves perspectives de la RSC". Universitat de
Barcelona
Assemblea General Ordinària del COCARMI
28 de juny Mediació del conveni col.lectiu de CET en el
Tribunal Laboral 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)

Notícies FECETC, Trinijove i Formació i Treball participen en la sessió
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‘Financem projectes amb impacte social’ de CaixaBank

La FECETC, la fundació Formació i Treball i la fundació Trinijove van ser les tres
entitats convidades per CaixaBank per participar, dimecres 12 de juny, en la
taula rodona ‘Financem projectes amb impacte social’ que va tenir lloc a
l’espai Inversions del saló Biz Barcelona.
La sessió va servir per explicar la nova línia de finançament EaSI (Employment
and Social Innovation), que compta amb suport de fons europeus. En un acte
moderat per la gestora de MicroBank, Elisabet Sauras, i amb ponència del
director de negoci de MicroBank, Àngel Soto, va començar amb la
presentació de les entitats.
Tot seguit, Àngel Soto, va recordar que la nova línia de finançament per a
projectes amb impacte social té els seus orígens en el programa Employment
and Social Investment (EaSI) de la Unió Europea, que té el suport del Banc
Europeu d’Inversions. A continuació, explicà els principals requisits d'accés a
aquesta línia de finançament

Podeu llegir un complet resum de l'acte
clicant AQUÍ
Els organitzadors i
participants en l'acte.
D'esquerra a dreta: Miquel
Vidal (FECETC), Beatriz
Rocamora (Caixabank),
Josep Roset (FECETC),
Elisabet Sauras (MicroBank),
Albert Alberich (Formació i
Treball), Ignasi Parody
(Trinijove), i Àngel Soto
(MicroBank).

Conveni de FECETC amb
MicroBank
Si voleu saber més sobre el conveni
signat entre MicroBank i la nostra
federació, amb condicions avantatjoses
per als associats, cliqueu AQUÍ
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Entrevista: Àngel Soto i Martín, director de negoci de MicroBank

“Aquest finançament seria difícil d’aconseguir al mercat obert”
Aprofitant la celebració a Biz Barcelona de la conferència Financem projectes amb impacte social, organitzada per
CaixaBank, el 12 de maig vam parlar amb el director de negoci de MicroBank, Àngel Soto, sobre l’acord amb la federació
que permet als CET un finançament en condicions avantatjoses, sobre els requisits per accedir-hi i sobre els orígens de
l’acord, el Programa Europeu Employment and Social Innovation (EaSI).
- Què diferencia aquesta línia de finançament per a entitats socials d’altres existents al
mercat?
- MicroBank gràcies al acord amb el Fons Europeu d´Inversions ha pogut posar a disposició
d'empreses socials una línia de finançament creada especialment per cobrir les seves
necessitats. Aquesta línia de finançament seria difícil d'aconseguir al mercat obert, precisament
per la garantia que proveeix la Comissió Europea.
- Així, la garantia esdevé un producte financer
- Exacte, cobreix projectes d'inversió de fins a 500.000 euros i permet, d'alguna manera, oferir
finançament en condicions favorables i sense garanties addicionals, que és el més significatiu,
perquè algunes tipologies d'empreses sol·licitants, les de tipus social, de vegades ho tenen difícil
per aportar aquestes garanties addicionals.
- Com està responent el mercat a aquest nou producte?
- És un producte que es va posar en marxa a finals de l'any 2018, estem fent difusió, interna i
externa a través de diversos actes pel territori. La garantia té un límit, amb un termini de
Josep Roset, president de FECETC, i Àngel comercialització de fins a gener de 2021. No tenim pressa, volem fer-ho bé, finançant projectes
Soto, director de negoci de MicroBank d'inversió sostenibles i on les empreses compleixin els criteris d’elegibilitat acordats amb el FEI
per poder aplicar la garantia.
- Podeu donar xifres?
- Fins ara hem contractat gairebé 7 milions d'euros i estan en tràmit entre 6 i 7 milions més. Però
la velocitat de la implementació no és quelcom que ens preocupi a curt termini perquè amb la
capil·laritat de la xarxa d´oficines de CaixaBank som capaços d'arribar sense problemes al límit
establert. En aquesta primera fase volem ser molt estrictes amb la tipologia d'empreses que
escollim i molt estrictes també amb els criteris exigits pel FEI a l'hora de finançar.

Entrevista: Àngel Soto i Martín, director de negoci de MicroBank
- Hi ha un perfil clar dels sol·licitants?
- Bàsicament les entitats han de complir
com a requisits: que la seva activitat
tingui un impacte social prioritari, és a dir
directe; en segon lloc, que disposi d'uns
criteris de governança inclusius i
responsables segons els quals no
distribueixi beneficis o ho faci de forma
limitada i, en tercer lloc, que tingui una
estructura empresarial, és a dir que
comercialitzi béns o serveis i que el seu
finançament no provingui només de
subvencions o mecenatge. A partir
d'aquí, qualsevol forma societària és
vàlida, ja sigui una cooperativa, una
societat anònima o limitada… el que més
hem fet fins al moment són empreses
amb una elegibilitat fora de dubte, com
empreses d'inserció o CET, que tenen un
clar impacte social, perquè creen
ocupació, i que posteriorment el
mesuren.
-

Perquè posteriorment heu de poder
registrar aquest impacte
- Efectivament, una cosa que els
demanem és una avaluació d'aquest
impacte, que després hem de reportar al
Fons Europeu d'Inversions. Un cop a l'any
ens hauran d'informar de l'impacte
social d'aquest finançament.
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- Perquè aconseguir impacte social és un objectiu
d’aquesta línia de finançament
- MicroBank vol, en els seus informes anuals,
incloure un apartat sobre l'impacte d'aquest
programa EaSI, el programa de la Unió Europea
que empara aquests fons. En algunes ocasions,
els impactes són difícils de mesurar però
treballem amb la Comissió amb uns criteris que
ens permeten valorar aquest impacte com
l'aportació a l'economia, els llocs de treball creats
i altres inputs…

"Qualsevol tipus
d'inversió que en
ocasions pot tenir
dificultats de
finançament per
manca de garantia
pot trobar sortida
en aquesta línia"

- Per què animaries als CET de la federació que
valorin accedir a aquests crèdits?
- Als CET els diria que és important que coneguin
aquest tipus de finançament i que CaixaBank l'està
oferint a través de MicroBank; qualsevol tipus
d'inversió que en ocasions pot tenir dificultats de
finançament per manca de garantia pot trobar
sortida en aquesta línia.
Evidentment, els CET han de generar prou recursos
per poder tornar el crèdit, no estem davant una
subvenció, no ho oblidem, però és un instrument que
posem a l'abast del mercat i que a nivell espanyol no
ofereix cap altra entitat, excepte en algun àmbit molt
petit i molt local. Davant un nou projecte, o fins i tot
com a avançament de subvenció, perquè així ho
permet, disposem d'una línia de finançament sense
haver d'aportar garanties addicionals.
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El finançament de les entitats socials, protagonista de la
darrera reunió del Codiscat
Al damunt de la taula, en tot moment, el problema de la pròrroga
pressupostària, que s’arrossega des de fa diversos exercicis.
El finançament de les entitats d’atenció i suport a les persones amb
discapacitat va ser un dels temes protagonista de la darrera reunió del
Consell de la Discapacitat de Catalunya, celebrada el 20 de juny passat i a la
qual va assistir el president de la nostra federació, Josep Roset, en nom dels
Centres Especials de Treball (CET) de Catalunya. La reunió va estar
encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, que ostenta la
presidència del Consell, i pel president del COCARMI (Comitè Català de
Representants de Persones amb Discapacitat), Antonio Guillén, que ocupa
la vicepresidència juntament amb el conseller de Treball, afers Socials i
Famílies, Chakir el Homrani.
A nivell general, en la trobada es va parlar de la importància de la
transversalitat de les polítiques relacionades amb la discapacitat, així com
d’avançar d’acord amb la Convenció Internacional sobre els Drets de les
persones amb Discapacitat. A més, es va parlar de la propera constitució del
Pacte Nacional de la Discapacitat i de lluitar contra la desigualtat, entre
d’altres.
I al damunt de la taula, en tot moment, el problema de la pròrroga
pressupostària, que s’arrossega des de fa diversos exercicis.
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El finançament de les entitats, protagonista de la darrera
reunió del Codiscat (i 2)
Contractació reservada i CET
Des del departament d’Economia es va informar que enguany s’han reservat 20
milions d’euros de contractació pública per a entitats que donen feina a persones
amb discapacitat. Es un 11 % sobre el total i es preveu anar augmentant la xifra
amb el temps.
Quant al retard en el pagament de les subvencions als CET, el secretari d’Afers
Socials, Francesc Iglesias, va dir que encara no hi ha una data concreta de
publicació de les properes ordres que regulen les subvencions. Mentrestant,
proposà recórrer a l’Institut Català de Finances (ICF), o descomptar i/o ajornar els
pagaments amb Hisenda i la Seguretat Social. Alhora, es va suggerir crear una
altra comissió per buscar solucions al problema. El Cocarmi es va queixar que els
instruments financers que ens aporta l’ICF son més cars que la resta del mercat
financer. L’avantatge, però, és que no cal garantir el 80 per cent del crèdit
demanat, avalat per les convocatòries del departament de Treball.
Al seu torn, el director general d’Economia Social, Josep Vidal, va demanar
esperar a la reunió de la Conferència Sectorial que convoca el Mnisteri per saber
els recursos que necessitem. Tot i això, recordem que la Generalitat ha d’aportar
recursos propis. Des de FECETC calculem que de la Conferència Sectorial han
d’arribar 62’5 milions, mentre que el Govern de la Generalitat ha d’afegir uns 33
milions més. D’altra banda, es va informar que, probablement al juliol, hi haurà
una convocatòria per inversió a l’empresa d’uns 3,5 milions d’euros.
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SOCIS

Et mulles per l'esclerosi múltiple?
El 14 de juliol tindrà lloc l'acte central de la campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple", que convoca cada
any la Fundació Esclerosi Múltiple per sensibilitzar sobre la malaltia i que se celebrarà al Club Natació Atlètic
Barceloneta. L'objectiu de la iniciativa, a la qual s'hi han sumat més de 600 piscines, és que durant un dia
tothom pugui mostrar la solidaritat cap a les 9.000 persones que tenen aquesta malaltia a Catalunya
mullant-se en les piscines que participen a la campanya. Cada any, el Mulla’t centra els seus esforços en
donar visibilitat a una problemàtica en particular relacionada amb l’esclerosi múltiple. En aquesta ocasió
ens mullem per donar visibilitat als símptomes invisibles que afecten a la qualitat de vida, com la fatiga, el
dolor, la tristesa o els problemes sexuals.
Tota la informació a: https://mullat.fem.es

Grup Mifas estrena imatge corporativa
Grup MIFAS, coincidint amb el seu 40è aniversari, estrena
logotip i modernitza la seva identitat corporativa, una
identitat que expressa moviment i acció i manté els valors
propis de l’entitat.
L’anterior logotip, format amb el símbol universal de la
discapacitat, oferia una imatge més clàssica, conservadora i
en actitud passiva. La nova imatge és obra de l’agència de
publicitat Frame de Girona, que ha aconseguit plasmar la
visió d’inclusió de l’entitat.

y

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

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.
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LA CONTRA

¡No tanquem
per vacances!
Aquest estiu us seguirem atenent
De dilluns a divendres
De 8:00 a 14:30 hores

Hotel d'Entitats La Pau
C.Pere Vergés, 1, pl. 11, despatx 14
08020 Barcelona
Tel. 93 313 48 95 Fax. 93 314 00 56
NIF: G-60122751

@fecetc
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linkedin.com/company/fecetc/
www.fecetc.org
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