BUTLLETÍ 138

ABRIL 2020

Des de 1992 integrant capacitats

www.fecetc.org fecetc@fecetc.org

EDITORIAL
Benvolguts/des associats/des,
Primer de tot, espero que estigueu bé vosaltres i les vostres
famílies. Estem de baixada, toca adaptar-se i pensar ja en el
postCovid. Des de FECETC així ho fem; treballem de valent per
informar-vos de totes les novetats i participem activament en
totes les organitzacions representants dels CETS, fent
d'interlocució amb el Govern i intentant que el sector rebi els
màxims ajuts possibles.
Cada dilluns ens reunim amb Salut, amb el secretari d'Afers
Socials, Cesc Iglesies, i amb en Josep Vidal,director general
d'Economia Social, via COCARMI. També ens hem reunit amb
el president de la Generalitat, Quim Torra, i amb el conseller de
Treball, Chakir el Homrani, per exposar-los els problemes i
urgències dels CET. És per això que constantment us
demanem dades per poder tenir una foto real i clara de
l'afectació de la crisi al sector.
Quant a les reunions, tant el conseller com el director general
estan en la mateixa línia. No saben cóm repartir el pressupost,
encara no compten amb els diners i no es volen enganxar els
dits (tampoc poden fer bestretes sense convocatòria), ja que
dependrà de les prioritats, no només del Treball, sinó també de
la despesa extraordinària de Salut,

on hi haurà un gran increment de pressupost, que haurà de sortir
de retallades d'altres departaments. En definitiva, hi haurà molts
més candidats que altres anys com sindicats, patronals,
ajuntaments... tot dependrà del repartiment que faci el SOC. El
pressupost del 2020 serà el mateix que l'any passat i les notícies
que arriben de la Conferencia Sectorial és que pels CETS hi haurà
la mateixa partida que l'any passat..
Per a Catalunya 173 milions d'euros, que resulten de la rebaixa de
totes les partides de formació en els diferents eixos. La diferència
serà en l'ampli marge de distribució. Les partides no estaran
desglossades i seran a lliure repartiment per part de les
comunitats autònomes. I per això, ens vam reunir tot el sector per
fer arribar a Treball una sèrie de propostes que urgeixen als CET.
Els nostres diners i recursos no poden anar a altres partides fora de
l'àmbit ocupacional del mercat protegit. Estem treballant units
perquè FEACEM, FECETC, DINCAT, AMMFEINA I CETIP anem en la
mateixa línia perquè els 16.382 treballador@s dels CET estiguin
protegits. I farem servir els mitjans al nostre abast per influir en
tots els àmbits. Ara, més que mai, toca anar plegats, el temps
corre en contra. Tot i el tsunami Covid que vivim, ens anima saber
que l'afectació als nostres CETS estigui sent per sota d'un 20%
d'ERTOS.

Això demostra que fem productes i serveis essencials amb una professionalitat encomiable, en molts
casos (bugaderies, serveis assistencials, neteja, desinfecció, fabricació tèxtil i tants altres) augmentant
producció i contractacions per cobrir les necessitats del mercat. Estic convençut que el sector se'n
sortirà. Estem acostumats a patir i a treballar amb pocs recursos però amb molta convicció i
professionalitat. En situacions difícils ens creixem i crec que aquesta serà una altra oportunitat per
demostrar-ho i adaptar-nos als nous temps. Només demanem que l'Administració valori l'aportació dels
CETS al sistema productiu de l'economia social. Com sempre, nosaltres hi serem i seguirem endavant
com sempre ho hem fet. Espero poder-vos saludar personalment a l'Assemblea General Ordinària de
FECETC del proper 20 de maig. Seguim remant! Salut per a tothom!
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Notícies

Les patronals de CETs, unides per reclamar ajuts que
protegeixin els llocs de treball de les persones amb
discapacitat

Les patronals del sector de la discapacitat de Catalunya –
DINCAT, FECETC, CETIP i FEACEM Catalunya- vam presentar,
per primera vegada, un acord de propostes conjunt per exigir
a les administracions catalanes que garanteixin la viabilitat
dels Centres Especials de Treball (CET) i protegeixin els llocs
de treball de les persones amb discapacitat, davant l’impacte
econòmic de la crisi sanitària.
Alertem que, si no s’actua amb urgència i determinació, la
recessió econòmica serà devastadora pels CET i els seus
treballadors, que ja es troben des de fa més de 10 anys en
situació de vulnerabilitat.
L'objectiu de les propostes és garantir el manteniment dels
ajuts existents per a la inserció laboral de les persones amb
discapacitat. Aquests ajuts formen part de les polítiques
actives d’ocupació i en el cas dels CET són ajudes directes a
cada persona amb discapacitat contractada.
No s’entendria que en un moment tan delicat no sols no
s’ampliessin, sinó que es retallessin. Qualsevol retallada
implicaria la destrucció de milers de llocs de treball essencials
per garantir el benestar d’un col·lectiu molt vulnerable.
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La proposta conjunta recull un total de 13 demandes
concretes,d'entre les quals destaquem la urgència de
dotar de liquiditat els CET, a través de mesures com el
pagament del comptes pendents del 2019 o
l’establiment d’una bestreta del 70% de les
subvencions, entre d’altres, per poder fer front al
pagament de les nòmines.
A més, coincidim en la necessitat d’incrementar, durant
aquest 2020, les subvencions del Salari Mínim
Interprofessional fins al 50% i el 75%, segons les
dificultats d’inserció laboral, per l’ocupabilitat de les
persones amb discapacitat.
Per poder fer front a aquesta situació, les patronals
urgim a la Generalitat la constitució d’una taula de
diàleg per revisar l’actual normativa i definir
conjuntament les línies d’actuació que garanteixin la
viabilitat econòmica dels CET, així com els llocs de feina
i un futur digne per a les persones amb discapacitat.

Podeu consultar el document de
propostes fent clic AQUÍ

Notícies

Els CET ho donen tot en la lluita contra el coronavirus

Com ja us informàvem al butlletí de març, l’activitat dels
Centres Especials de Treball (CET) associats no s’atura i, de fet,
l’activitat que desenvolupen molts d’ells és considerada ara
“esencial”, començant pels treballs de neteges i desinfecció
d’hospitals, mercats municipals i altres tipus d’instal·lacions
que fan diversos CET com Gelim (grup ISS), Emiser Facility
Services, Lunet Facility Services, Coelmin, Selid, ISM Serveis...
En la mateixa línia, Xarxa Ambiental treballa en la reparació
de contenidors i la gestió de residus. També és essencial la
feina de centres com Verdisseny, que es dedica al manipulat
de tot tipus de productes per al sector de l’alimentació
(humana i animal) o altres articles essencials.
Altres CET, en aquest cas del ram textil, com Anwar, Minusval
o Estel Tapia, estan treballant de valent en la confecció de
mascaretes de protecció i equips de protecció individual
(EPIs).
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I no s'atura l'activitat d'entitats, com Misma Eficacia, que
es dediquen al càtering per a serveis d'atenció a persones
en risc d'exclusió social. També segueixen treballant les
divisions que es dediquen a seguretat i control
d’accessos de, per exemple, Ipres, Metropolis (grup
Armonia), Diswork, Selectiva, Grup Mifas, així com les
divisions d’atenció al client i call center d’altres CET com
Aspid, FemCET, Fundació DKV Integralia.... en alguns
casos atenen serveis d’emergències, atenció sanitària i,
com el cas del CET de la fundació Esclerosi Múltiple, en
una campanya de captació de fons per a la recerca de la
malaltia que es fa a Vall d’Hebron.
A més, els serveis d'intermediació laboral d’Aspid,
de FemCET, el d’Inserta Empleo i el propi de la federació
estan atenent i responent les sol·licituds de
feina i de contractació que s’estan activant en aquests
moments i les que poden sorgir (així ho esperem) un cop
quedi enrere aquest període de confinament.
D’altra banda, l’hotel Ilunion del Poblenou s’ha
reconvertit en un “hotel salut” per a malalts que han
superat el coronavirus, mentre que les bugaderies del
grup estan al servei dels hospitals i alres serveis
assitencial en el rentat de bates, uniformes i tot tipus de
llençols i peces tèxtils.
No podem citar, per manca d'espai, la feina que fan tots i
cadascun dels CET associats, A tots ells, gràcies per la
vostra professionalitat i compromís

El COCARMI demana
al Govern una
estratègia inclusiva
i accessible davant
la COVID-19
El Comitè Català de Representants de Persones amb
Discapacitat (COCARMI), principal plataforma del col·lectiu a
Catalunya i de la qual formem part, va demanar el 15 d'abril, al
Govern de la Generalitat una estratègia inclusiva i accessible
davant la crisi sanitària de la COVID-19.
En una reunió per vídeo conferència amb el president de la
Generalitat, Quim Torra, el conseller d’Afers Socials, Chakir el
Homrani, i el secretari d’Afers Socials, Cesc Iglesies, el president
del comitè, Antonio Guillén, demanà que les entitats de la
discapacitat i experts en atenció al col·lectiu siguin consultats i
participin en els equips de decisió multidisciplinars i/o consells
assessors que es creïn al respecte.
En la trobada, els representants de les entitats federades, entre
elles el president de FECETC Josep Roset, van explicar la situació
que afronten les persones amb discapacitat i les entitats en la
gestió de la crisi com a conseqüència de la COVID-19. Entre les
moltes peticions que es van fer figuren accions específiques de
foment de l’ocupació del col·lectiu, que afrontaran especials
dificultats per accedir al mercat laboral.

El comunicat complet, clicant AQUÍ

Notícies

6

Per uns Pressupostos 2020
compromesos amb el col·lectiu
Les reivindicacions del COCARMI no es van acabar amb la
reunió del dia 15. Amb motiu de la sessió del Parlament
de Catalunya que havia d'aprovar els Pressupostos pel
2020 presentats pel Govern de la Generalitat al gener, el
comitè va reclamar que es mantinguin els recursos
reservats per a les persones amb discapacitat,
que són unes de les més colpejades per l'actual crisi.
En un comunicat, va apel·lar als acords amb el sector per
millorar el finançament dels serveis d’atenció a les
persones així com els d’inserció laboral, que han patit més
d’un dècada de retallades i d’infrafinançament
crònic. Recordà que el projecte presentat pel Govern era
clarament insuficient per cobrir les necessitats del sector
ja en aquell moment. Per això, exigí que les autoritats
públiques no s’emparin en els efectes de la crisi sanitària
de la COVID-19 per desviar o reassignar fons dirigits a
polítiques públiques de la discapacitat cap a altres
partides o projectes.

El comunicat complet, clicant AQUÍ

FECETC respon a les necessitats dels
associats
Gràcies a diversos contactes amb persones generoses i amb
ganes d'ajudar en aquests temps tran difícils, la setmana
passada vam poder organitzar i coordinar una donació de
mascaretes, per part d’una particular, als serveis
assistencials vinculats a diversos Centres Especials de
Treball Federats, com els federats, com els de Fundació Iris,
Ceoball i Grup Mifas. En les imatges, mascaretes de Ceoball i
responsables de la Fundació Iris en el momaent de recollir,
divendres 24, les mascaretes al magatzem del proveïdor

Idees clau per entendre la
situació laboral de les
persones amb discapacitat
El 29 d'abril es va presentar el V
informe de l'Observatori sobre
Discapacitat i Mercat de Treball
(Odismet)

Tota la informació, clicant aquí
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Notícies-legislació Guia de bones pràctiques a la feina i altres
informacions d'interès per a les empreses

Un mes i mig després que es decretés l'estat d'alarma per fer front a a la crisi sanitària
del coronavirus, i amb ell el confinament, a FECETC seguim treballant, via teletreball,
per atendre les necessitats dels Centres Especials de Treball (CET), ja sigui buscant els
recursos i mesures de protecció que es necessiten a les empreses que treballen com
facilitant tota la informació legal (laboral, fiscal, mercantil) aprovada aquestes útimes
setmanes. En aquesta línia, us facilitem un seguit d’enllaços relacionats amb la gestió
de les empreses, la prevenció de la malaltia, la mobilitat i tràmits diversos relacionats
amb aquests temps de pandèmia

Les informacions més recents, clicant
AQUÍ
Reial Decret 8 /2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a la COVID-19
Preguntes frecuents sobre els ERTEs derivats de la
situació del COVID-19

Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març,
sobre permís laboral retribuït, d'aplicació a
partir del 31 de març
Circular d'IDES Assessors sobre el permís
retribuït
Llista d'activitats essencials

Guía sobre mesures laborals excepcionals contra la
COVID-19 aprovades pel Reial Decret 8/2020

Nota sobre el RD ley 9/2020, de 27 de marzo,
de mesures laborals complementàries en
matèria laboral (FEACEM)

Tota la normativa, catalana i espanyola, relacionada
amb la crisi sanitària del coronavirus (portal jurídic
de la Generalitat)

BOE de declaració responsable de
desplaçament per a treballadors no acollits al
permís temporal
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Notícies /laboral
Adaptem la nostra àrea laboral per seguir ajudant les
persones amb discapacitat a trobar feina
Arran de l'alerta sanitària del coronavirus, i davant la impossibilitat de seguir oferint
l’atenció presencial prevista, l’àrea laboral de la federació ha redefinit les seves
actuacions per tal de no interrompre el servei SIOAS ni aturar el procés
de preparació laboral de les persones participants.
S’han posat en marxa i reformulat actuacions que no estaven contemplades en el
projecte inicial, amb l’objectiu de continuar acompanyant a aquestes persones.

Informació completa de les actuacions clicant AQUÍ

El compromís per l'ocupació del col·lectiu, al butlletí d'RSC
del Consell de Relacions Laborals
El president de FECETC, Josep Roset, signa un interessant article al utlleti
online del Consell de Relacions Laborals del departament de Treball de la
Generalitat. EN ell parla sobre el compromís de la federació pel que fa a la
inserció laboral de les persones amb discapcitat i que té en la fira 'Sí,i millor,
Di-Capacitat i talent' l'exemple més visible.

Accediu al butlletí, i a l'article, clicant AQUÍ
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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
La discapacidad clama por la plena integración laboral
'La discapacidad clama por la plena integración laboral'. Així es titula el reportatge a doble pàgina que la
periodista Carme Escales signa a El periódico del passat 14 d'abril, tot just quan es declarava l'estat d'alarma, i
en el qual recull, entre d'altres, el testimoni del director de la federació, Miquel Vidal, del president, Josep Roset,
i del responsable d'intermediació laboral, Jordi Pèlach. També inetervenen representants de la fundació Aspros,
de Mútua Terrassa, d'Ària Fundació i del CET associat Estel Tapia.

Llegiu tot el reportatge clicant AQUÍ

Una treballadora d'Estel Tapia, amb la seva màquina de cosir
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