BUTLLETÍ 142

OCTUBRE 2020

Des de 1992 integrant capacitats

www.fecetc.org fecetc@fecetc.org

EDITORIAL
Benvolguts/des associats/des,
Estem en plena pandèmia i nosaltres seguim treballant més
que mai. Ens hem adaptat, digitalitzat i seguim endavant. Ara
és hora d’assegurar els recursos i lluitar perquè l'Administració
no ens deixi de banda i s’oblidin de la importància dels CET per
mantenir el mercat protegit. Sembla ser que perden, de
tant en tant, la memòria, i sempre hem de recordar la nostra
història i el nostre present. Els nostres associats i la nostra
trajectòria ens avalen. El futur el farem nosaltres, només
necessitem que ens donin el que ens pertoca per llei i no
vulguin retallar-nos amb diferents excuses de mal pagador. Ja
fa molts anys que ho vivim i la diferència amb la resta dels CET
de la resta de l’Estat cada vegada és més evident. A nosaltres
ens toca gestionar de la millor manera possible els nostres CET i
oferir el màxim d’ocupació a les persones amb discapacitat. No
som polítics ni hem de fer la seva feina, i si no en saben més
que en vinguin uns altres.
És el primer cop que totes les patronals de CET reivindiquem
plegades el que ens pertoca. I aquesta unió ha de servir perquè
treballem units pels futurs fons europeus que
arribaran en breu. I és aquí on institucions com el COCARMI,

És el primer cop que totes les patronals de CET
reivindiquem plegades el que ens pertoca. I aquesta
unió ha de servir perquè treballem units pels futurs
fons europeus

la màxima representació de les persones amb discapacitat, ha de
treure múscul i exigir les nostres propostes a la màxima
representació del Govern de la Generalitat. Nosaltres hem de
marcar les i l'Administració ha d’acompanyar-nos i ajudar-nos en
aquest camí, prou difícils són aquests moments perquè ens
maregin i posin bastons a les rodes. Segur que treballant junts
arribarem a consens i a acords per fer millor i més justa la inclusió
laboral de les persones amb discapacitat.
I que necessitem del Govern?? Voluntat política. Els marcs legals hi
son. Doncs a complir-los. Som en un país ple de lleis però amb
poca voluntat de compliment.
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

Si es complissin, directa i indirectament donarien molta
feina a tots els CET i les empreses ordinàries complirien
amb els percentatges que marca la llei, augmentant
substancialment la contractació de persones amb
discapacitat . Cal modificar la llei estatal i que el règim
sancionador sigui molt més dur, com la llei de protecció
de dades, per exemple.

Sabíeu que els CET, que donen feina a 17.000 treballador@s,
contracten més persones amb discapacitat que tota la resta
d’empreses ordinàries juntes? Doncs això.
Seguim remant company@s i que la pandèmia no enboiri la gran
feina que estem fent.
Molta salut!!

Josep Roset
President de FECETC
"Cal modificar la llei estatal i que el
règim sancionador sigui molt més
dur"
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AGENDA

Reunions, jornades, activitats

5 d'octubre Comença la distribució de mascaretes higièniques
entre el CET
6 d'octubre Activitats de suport i assessorament a CET
7 d'octubre Assessorament a empreses per constituir CET
Visita i reunió amb el CET GTCB, de Figueres, i lliurament de
mascaretes
9 d'octubre Reunió del COCARMI amb el regidor municipal Joan
Ramon Riera, president d l'IMPD
13 d'octubre Reunió COCARMI-DG d'Economia Social, per parlar
de situació dels CET i del programa SIOAS
Prospecció d’empresa, inserció laboral SIOAS
14 d'octubre Junta Directiva de FECETC.
26 d'octubre Assemblea General del COCARMI.
28 d'octubre Foro Emprender en la Discapacidad, organitzat per
la fundació Incyde. Amb Miquel Vidal
Julio Martínez compareix al Parlament per parlar de la situació
dels CET i de la sentència del TSJC sobre l'SMI

Notícies

Julio Martínez compareix al Parlament per
parlar de la situació dels CET
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L'expresident de FECETC planteja fórmules per
garantir la viabilitat futura dels centres
L’expresident i assessor de FECEEC, Julio Martínez, va comparèixer
dimecres 28 de forma telemàtica a la comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies del Parlament de Catalunya per informar sobre
la situació actual dels CET i sobre la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga la Generalitat
a abonar els 30 milions d’euros resultants de les retallades fetes
als centres en la subvenció al 50 per cent del Salari Mínim
Interprofessional que correspon abonar a l’administració.
Martínez arrencà la seva intervenció parlant dels orígens de la
fórmula del treball protegit, de la reserva del 2 per cent de la
plantilla a l’empresa ordinària i de la preocupant situació laboral
del col·lectiu, agreujada per la pandèmia del coronavirus. Recordà
que a Catalunya hi ha actualment 205 CET, els quals donen feina a
uns 17.000 treballadors; així, va dir, aquests contracten més
persones amb discapacitat que la resta d’empreses juntes.
Recordà, d’altra banda, l’estalvi que suposa per a l’administració
l’ocupació del col·lectiu, a més del positiu retorn de la inversió que
representa la seva contractació. Ara bé, la major part de CET no
són sostenibles perquè són, en general, petits, vulnerables i es
dediquen a les mateixes activitats (jardineria, manipulats,
neteja…), per la qual cosa les subvencions són fonamentals per a la
seva subsistència. Es calcula que en l’última dècada ha
desaparegut un 30 per cent de CETs catalans. “Som un sector
desassistit”, va dir Julio Martínez.

L’expresident explicà el conflicte que ha acabat als
tribunals, la particular interpretació feta per la
Generalitat de la normativa sobre distribució de la
subvenció del 50 per cent de l’SMI als CET, una
interpretació que ha reduït en molts casos a menys del
50 per cent l’aportació i que ha causat la divisió entre els
centres. En la compareixença van prendre la paraula
representats del PSC, Ciutadans, PP i En Comú Podem,
però no ho van fer els grups que són al Govern, ERC i
Junts per Catalunya, que haurien de donar explicacions
a les retallades i a les dues resolucions aprovades temps
enrere pel Parlament i que instaven el Govern a abonar,
com a mínim, aquest 50 per cent que estableix la llei.

Llegiu la informació completa
AQUÍ

Notícies Participem al col·loqui 'Emprendimiento y empleo
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sostenible: la llave maestra de la inclusión'

Dins el Foro de Formación, Emprendimiento y Empleo ‘Emprender en la Discapacidad’
En la seva intervenció, Miquel Vidal va destacar el
paper essencial dels CET durant l’estat d’alarma amb
els seus serveis de bugaderia, hospitalaris, de neteja,
call centers o desinfecció, entre d’altres, així com el de
la federació d’informador constant de la situació i
d’allò que cal fer en cada moment.

El director de la Federació de Centres Especials de Treball de
Catalunya (FECETC), Miquel Vidal, va participar dimecres 28
d’octubre al col·loqui Emprendimiento y empleo sostenible: la
llave maestra de la inclusión, que va tenir lloc dins el Foro de
Formación, Emprendiemiento y Empleo ‘Emprender en la
Discapacidad’, organitzat per la fundació Incyde i que tenia el
suport, entre d’altres, de Fundación ONCE. Al col·loqui van
participar també Carles Campuzano, director de Dincat Plena
Inclusió Catalunya; Francisco Villegas, president d’Ammfeina
SMC; Jon Ander Arzallus, director d’Innovació al Grupo Gureak,
i Montserrat Pallarés, presidenta de Cocemfe Catalunya.

Pel que fa a l’emprenedoria del col·lectiu, va lamentar
que el volum de persones amb discapacitat que són
emprenedores és molt baix perquè, d’una banda,
l’entorn no acompanya ni ho facilita, però també per
manca d’aquest esperit al conjunt del col·lectiu. Per
això és tan important “la formació i l’acompanyament,
perquè persones que ja han recorregut el camí de
l’emprenedoria poden ajudar” les que comencen i
empoderar-les. És igualment important, va dir,
l’establiment d’aliances i fòrums com el de la fundació
Incyde. Encara sou a temps d'inscriure-us
gratuïtament al programa de formació clicant AQUÍ
Llegiu la notícia completa AQUÍ
El vídeo del col·loqui, AQUÍ (a partir 2:15:45)

Notícies
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38.500 mascaretes lliurades
des de març als CET
Des que a mitjans de març es va decretar l’estat d’alarma, la
nostra federació ha distribuït 38.500 mascaretes entre els
centres especials de treball que les han sol·licitades en els
tres lliuraments de mascaretes higièniques procedents del
Ministeri de Sanitat i que ens han arribat per mitjà de la
delegació del Gobierno a Catalunya i del COCARMI.

Moment de la recollida d'un lot de mascaretes per part
d'un responsable d'un CET

La darrera tramesa, de 16.000 unitats, es va fer els dies 5, 6 i 7
d’octubre. Les mascaretes es podien recollir a la seu de
FECETC però en alguns casos les vam dur al mateix CET
aprofitant alguna visita institucional. En les tres "campanyes"
les mascaretes han quedat molt repartides i els CET se
senten especialment agraïts a la federació per aquesta tasca
de distribució i, en general, pel suport, informació i
assessorament que estem oferint als associats en aquests
temps tan difícils.

Aprofitant una visita al CET
Gestora de Transports Costa Brava (GTCB), el
director de FECETC, Miquel Vidal, va lliurar un lot de
mascaretes

Notícies
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El CERMI renova els òrgans de direcció

El Comitè Estatal de Representants de Persones amb Discapacitat
(CERMI), en el qual estem representats per mitjà del COCARMI i
de FEACEM, va celebrar el 19 d'octubre la seva assemblea
electoral (en forma telemàtica) i va renovar els diferents càrrecs,
començant per la figura del president, que continua encapçalada
per Luis Cayo Pérez Bueno. Amèlia Clara, vicepresidenta del
COCARMI, ocuparà una de les vocalies dels cermis autonòmics i
formarà part del comitè executiu.

Més informació clicant AQUÍ

Oferta de subscripció a la news del Diari de la Discapacitat
El Diari de la Discapacitat ha llançat una newsletter diària per estar al
dia de tota l'actualitat del sector de la discapacitat a Catalunya, que
inclou una agenda amb els esdeveniments i actes programats. A més,
amb accés a campanyes, promocions i ofertes exclusives d'empreses i
entitats del sector.

Pensant en les entitats i usuaris del sector, els CET federats gaudeixen
d’un preu especial, un 25% de descompte durant el primer any; si el
preu de subscripció és de 15,99€ l'any, per als CET és de tant sols 11,99€
Més informació
i accés
a l'informe
l'any. El descompte per a entitats
s'obté aplicant
a la compra
el cupó
de descompte 25ENTITATS. Les entitats que,
a més
de subscriure's,
clicant
AQUÍ
vulguin publicar promocions, campanyes o ofertes a la newsletter les
hauran d'enviar a l'adreça butlletí@diarideladiscapacitat.cat. El cost de
la publicació setmanal serà de 50 euros.

Més informació clicant AQUÍ
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legislació / assessoria
ERTO prorrogats fins a finals de
gener
El Govern, la patronal i els sindicats van arribar a finals de
setembre a un consens per a la quarta renovació de les
ajudes per a empreses i treballadors especialment
afectats per la pandèmia. L’acord preveu la pròrroga, fins
a finals de gener, dels Expedients de Regulació Temporal
d’Ocupació (ERTO) per força major.
El Bufete Jurídico Jover, habitual col·laborador de la
nostra federació, ha elaborat una molt completa circular
sobre els requisits que han de complir les empreses per
acollir-se a aquests expedients i en quines condicions.

Llegiu la circular clicant
AQUÍ

La mobilitat laboral, una
excepció a les noves
restriccions
Els darrers anuncis de tancaments perimetrals a
Catalunya ( i entre municipis el cap de setmana)
apunten, com a excepcions, els desplaçaments per
motius laborals. També el confinament nocturn té
com a excepció la mobilitat per motius laborals. Per
poder justificar el desplaçament dels vostres
treballadors, us recomanem que duguin el certificat
d’autodeclaració responsable i el certificat
d’empresa.
Sobre aquest últim podeu fer servir el que
considereu oportú: des de FECETC us vàrem facilitar
un certificat que, tenint en compte que va ser
redactat de forma àmplia precisament per poder
contemplar noves restriccions, considerem que us
serveix igualment. El podeu modificar en funció de
les vostes necessitats.

Certificat d'empresa
Certificat d'autoresponsabilitat

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

Socis

Friends Specialisterne,
nou soci de FECETC
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L'actor Pep Plaza, amb les
mascaretes d'Estel Tapia
El popular actor i imitador Pep Plaza, conegut
sobretot per les seves interpretacions al programa
Polònia de TV3, ha aparegut en diverses ocasions a la
televisió lluint les mascaretes de roba reutilitzables
del CET Estel Tapia. En una ocasió, al programa
Polònia i, en una altra, en un anunci de la cadena de
supermercats Condis. També a la xarxa Instagram se
l'ha pogut veure amb la mascareta i fer-ne promoció.

Friends Specialisterne va néixer a finals del 2018,
quan va reimpulsar el CET Botiga Friends,
especialitzat en persones amb síndrome d'Asperger
o autisme d'alt funcionament. Amb aquest CET,
Specialisterne va ampliar els serveis que donava
l'anterior, especialitzant-se en tasques informàtiques
de tot tipus. Inicialment, ofereix formació a nivell
tècnic i sòciolaboral a persones dins de l'espectre de
l'autisme i després les contracta per oferir serveis a
tercers.
Compta amb 59 treballadors, dels quals més del 87%
són persones amb aquest diagnòstic. Treballen amb
tot tipus d'empreses: entitats bancàries,
assegurances, automoció, i empreses pròpies de
l'àmbit informàtic. Entre el seus clients es troben
Banc Sabadell, SAP, Banco Santander i Agbar.
Més informació clicant AQUÍ

Productes i serveis dels CET
per fer front a la COVID-19
Catàleg de Botiquín Sans (mascaretes, pantalles, gels, guants...)
Mampares de separació de Multicopy Gràfics
Mascaretes de roba reutilitzables d'Estel Tapia
Serveis de desinfecció d'Emiser Facility Services
Mascareta reutilitzable de roba de Minusval

10

Informeu-vos 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

Recursos sobre inserció laboral de
persones amb discapacitat
Dixit Girona, centre de documentació de serveis socials de la
Generalitat de Catalunya, ha fet un recull de publicacions, articles,
entitats i recursos web que fan un retrat de les condicions socials i
laborals de les persones amb discapacitat. Inclou reflexions sobre
els drets laborals, els entorns inclusius, els incentius i beneficis
empresarials, les diferències de gènere, etcètera, així com exemples
de pràctiques laborals inclusives.Tots els documents que s'hi
recomanen estan disponibles per a consulta i préstec als centres
DIXIT.
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