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EDITORIAL

Dos fets marquen l’inici de l’any “veinteañero”: d’una banda
l’aplicació del conveni nacional dels discapacitats físics i/o
sensorials i, d’una altra, la pujada del Salari Minim
Interprofessional.
Quant al conveni, molts ens pregunteu quina és l’opció millor a
aplicar al vostre centre. Vàrem fer una jornada el dia 22
explicant avantatges i inconvenients respecte a l’anterior. Hi ha
de tot, uns aplicareu el nacional, uns altres el sectorial i altres
heu buscat el que s’adapti a la vostra activitat. El conveni
d’empresa no sembla ser bona opció amb el nou ‘Gobierno’. Al
final, com sempre, l’adaptabilitat és una de les característiques
més important dels nous temps atesos els constants canvis que
vivim en tots els àmbits.
Pel que fa a l’SMI, la pujada a 950 euros, amb un increment del
5,5 % aprox. pactat entre sindicats i 'Gobierno', amb caràcter
retroactiu des de l’1 de gener, fa que haguem de finançar-nos a
l’espera dels augments de partides pressupostàries. Com
sempre, ens toca avançar diners. Esperem que la Conferència
Sectorial contempli a les seves partides les pròximes pujades de
l’SMI, que es preveu arribin fins els 1200 euros.

Com podem planificar si encara no sabem el que
ens pertoca, ni quina serà la convocatòria de la subvenció, ni
quins requisits es demanaran?... tot ho tenim lligat a la
persona.
El 80 per cent dels ingressos van a despeses de personal. Ara
acabem de pagar impostos i la tresoreria es resent de
manera especial. Acabem de cobrar el que teníem pendent
de fa molt de temps.
Pot l’Administració agilitzar els pagaments? És clar que sí.
Estic convençut que aquest any milloraran, seran més
transparents, ens avançaran els pagaments, ens ajudaran en
els canvis i tràmits i estaran al nostre costat per millorar el
mercat protegit...o no. Tot depèn de la professionalitat i la
voluntat.
Espero que ja que tot@s ho fem ells també millorin la seva
gestió, que segur que ens farà anar
millor a tot@s.
Josep Roset
President de FECETC
ASSOCIA'T Representem, Defensem,
Potenciem i Avancem amb els CET
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La inserció laboral, un dels eixos de la Taula pel Pacte
Nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

La FECETC coordina el grup de treball, que presentà les primeres propostes el 9 de gener
La inserció laboral és un dels sis grans àmbits de treball de la Taula pel
Pacte Nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que es
reuní el 9 de gener a la Generalitat després la seva constitució, al juliol
passat. La trobada estava encapçalada pel president de la Generalitat,
Quim Torra, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el
Homrani, i el president del COCARMI, Antonio Guillén.
Precisament, i com a membre del COCARMI, el grup de treball sobre
inserció laboral està coordinat pel nostre president, Josep Roset, juntament
amb Àngels Pujols, com a representant de la Generalitat. El grup s’ha reunit
fins ara en tres ocasions. En la reunió general del 9 de gener, Josep Roset va
voler destacar, en la seva intervenció, i d’entre totes les propostes, “les que
essencialment han estat pensades per accedir al mercat laboral per via de
la inserció ordinària, del mercat protegit mitjançant els CET i per la via del A més, va remarcar la importància d’afavorir “l’entrada,
treball autònom (emprenedoria)”.
transició i sortida del mercat laboral” i tenir en compte

Representants de les
entitats del COCARMI,
amb el president Quim
Torra, al Palau de la
Generalitat després de
la reunió

“l’envelliment i la jubilació”. A més, “com a mesures
transversals proposem que hi hagi una legislació que doni
suport a l’accés al lloc de treball i garanteixi tots els drets
laborals i sindicals”.D’altra banda, va dir, “considerem molt
important que es puguin recopilar dades reals i dades
estadístiques de l’ocupació activa de les persones amb
discapacitat, entre d’altres…” així com “adoptar mesures
legislatives sobre els ajustos raonables i els suports en
l’àmbit laboral.

Més detalls sobre els reptes en
matèria laboral clicant AQUÍ

Notícies

4

Conveni col·lectiu 2020 dels CET: unes pinzellades

L’advocat Alejandro Jover, del Bufete Jurídico Jover, habitual
col·laborador de la federació, oferí el 22 de gener una sessió
informativa sobre l’aplicació del conveni col·lectiu estatal als Centres
Especials de Treball (CET) catalans. Aquest conveni és vigent a
Catalunya des de l’1 de desembre arran de la manca d’acord en les
negociacions entre patronal i sindicats sobre el conveni autonòmic.
La trobada estava organitzada per la nostra federac ió i va tenir lloc a
la sala Catalunya de l’Hotel d’Entitats La Pau.En la sessió estava
acompanyat per l’expresident i representant de FECETC a les
negociacions, Julio Martínez, el qual va lamentar que esgotat el
termini per a la negociació no s’hagués arribat a cap entesa. Alhora,
assenyalà que pren força la tendència a aplicar el conveni estatal
perquè cada cop són més els CET que treballen fora del seu àmbit
autonòmic i es busca un conveni aplicable per a tothom.
En començar, Alejandro Jover qualificà el conveni de “més complicat
que el vigent fins ara”, així com “confús” en determinats aspectes, un
conveni que, d’altra banda, va ser impugnat i amb el qual FEACEM, la
federació estatal en què està integrada la FECETC, no està d’acord.
Aclarí, d’altra banda, que “quan un conveni cau s’ha d’aplicar el nou” i
no es pot parlar de drets adquirits, tot i que, “per mantenir la pau
social” són molts els CET que conserven com a complements els
plusos i avantatges anteriors.

L'expresident de FECETC, Julio Martínz, i l'advocat
Alejandro Jover

La sessió se celebrà a la sala Catalunya de l'Hotel
d'Entitats La Pau

Més informació sobre la sessió
informativa clicant AQUÍ
Alejandro Jover
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Signem un conveni amb Por Talento per
col·laborar a la 'fira Sí, i millor'
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El 28 de gener vam signar un conveni de col·laboració amb 'Por
Talento', la plataforma de gestió de l'ocupació de persones amb
discapacitat de Fundacion ONCE, per fomentar i afavorir la
inserció del col·lectiu en el marc de la fira 'Sí, i millor, Di-Capacitat
i Talent', que tindrà lloc a les Drassanes Reials de Barcelona. Com
ja va fer l'any passat, Por Talento col·laborarà ocupant-se de
l'assistència tècnica de la fira.
En la signatura van ser presents el director territorial a Catalunya i
Balears, Enric Opi, i el president de FECETC, Josep Roset.

Presentació de BforPlanet
El president de FECETC, Josep Roet, el delegat de relacions externes, Rafael
Ruano, i el director, Miquel Vidal, van assistir el 30 de gener a la presentació
de B for Planet, la nova cita de Fira Barcelona Guest Events Department, en
col·laboració amb el Ministeri de Transició Ecològica, el Govern de la
Generalitat i l'ajuntament de Barcelona per avançar en el compliment dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Organització de
Nacions Unides (ONU). L'acte va tenir lloc al Palau de la Música Catalana.
Objectiu 17: establir aliances per aconseguir els objectius.

Rafael Ruano i Josep Roset, al
Palau de la Música Catalana
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Els dies 11 i 12 de març a les Drassanes Reials de Barcelona

Compte enrere per a la fira ‘Sí,
i millor, Di-Capacitat i Talent’
La fira ‘Sí, i Millor, Di-Capacitat i Talent’ obrirà un any més
les seves portes els dies 11 i 12 de març de 2020 a les
Drassanes Reials de Barcelona. El seu objectiu és facilitar
la inserció laboral de les persones amb discapacitat i,
alhora, ajudar les empreses de més de 50 treballadors a
complir amb l’obligació legal de reservar un 2 per cent
de llocs de treball al col·lectiu.
Empreses com Adecco, Amazon, Carrefour, Cap Gemini,
Everis i Manpower són algunes de les companyies que
s’han incorporat enguany al certamen, el qual es donarà
a conèixer als barcelonins gràcies a la instal·lació de
banderoles arreu de la ciutat i a la promoció que se’n
farà en una dotzena de pàgines web municipals.
La fira està organitzada, novament, per FECETC, amb
l’assistència tècnica d’Inserta-Grupo ONCE i el suport de
l’ajuntament de Barcelona. Compta, d’altra banda, amb
l’experiència de dues edicions anteriors i amb la
col·laboració del grup de comunicació Corresponsables.

Només l’any passat van participar a la fira una trentena
d’empreses (ISS, Ilunion, Carrefour, Nestlé i Kellogg’s van ser
algunes d’elles), que van recollir currículums, van fer
entrevistes als candidats i van conèixer en directe el seu talent
i capacitats.

Més informació a www.firasimillor.org i empresa@firasimillor.org
Encara sou a temps de reservar el vostre estand
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La fira s'alinea amb l'objectiu 8 dels
Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de Nacions Unides:
aconseguir un treball decent i
creixement econòmic per a tothom en
l'horitzó del 2030; en el nostre cas,
acompanyant les persones amb
discapacitat en el procés de buscar
feina digna i de qualitat.
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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

"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 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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LA CONTRA
El Salari Mínim Interprofessional (SMI) arriba als 950 euros
El Ministeri de Treball i Economia Social i els agents
socials han arribat a un acord per pujar fins a 950 euros
el Salari Mínim Interprofessional (SMI,) fins als 950 euros
mensuals, acord amb efectes retroactius amb data 1 de
gener. L'acord serà aprovat al Consell de Ministres del 4
de febrer. Amb els últims increments de l'SMI (un 44 per
cent entre 2009 i 2019) Espanya se situarà a la part alta
del grup mitjà de l'SMI de la Unió Europea .

Ara s'haurà de veure com es trasllada aquest augment als
Centres Especials de Treball (CET) i cóm es canalitzen els
recursos de les admnistracions per abonar la meitat de
l'SMI que els correspon. (més informació a l'Editorial)
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, amb els representants de la
patronal i els sindicats .

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

@fecetc

/fecetc

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

fecetc@fecetc.org

