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EDITORIAL
Benvolguts/des associats/des,
És hora, com cada any, de fer balanç. Però no ha estat un any
“normal”. A partir de què fem balanç? Amb quin comparatiu?
Quins referents tenim? Em quedo amb l’ACTITUD dels
companys i companyes que hem tirat endavant tot i les
dificultats. A la seva flexibilitat i perseverança, al SI com a
resposta, al treball en equip virtual, a l'adaptabilitat dels nous
models de treball digitals, a donar abans que rebre i a no deixarse arrossegar pel pessimisme, tot i que l’entorn no ajuda.
Agraeixo a tot l’equip de la FECETC la seva feina i la seva ajuda a
totes les empreses, proveïdors, administració, entitats, persones
que busquen feina i a tot el col·lectiu que ens envolta. La
tecnologia reinventarà els negocis però les RELACIONS
HUMANES seguiran sent la clau de l’èxit.
Per a l' any nou hem d’afrontar i resoldre tots els roblemes que
ens ha deixat la COVID, que no són pocs. Sobretot, hem de
protegir les persones amb discapacitat que s’han quedat sense
feina; són un col·lectiu molt vulnerable i les estadístiques
d’enguany són demolidores en baixes de contractació per part
de les empreses ordinàries. I serà pitjor quan
s’acabin els ERTOS.

"Des de la FECETC treballarem perquè la
inclusió laboral de les persones amb
discapacitat torni als indicadors previs a la
pandèmia."

A més, a certs CET la crisi els ha tocat de ple. Hem de seguir donant
el màxim suport estructural i fent d’interlocutors amb el Govern per
exigir el màxim d’ajudes i traslladar-li les dades actualitzades del
sector. Des de la FECETC treballarem perquè la inclusió laboral de
les persones amb discapacitat torni als indicadors previs a la
pandèmia. Els CET, per aquesta resiliència històrica, ens hem
adaptat, resistit i demostrat a l’Administració Pública que som
essencials.
Tot i la poca ajuda que hem tingut (del pla de xoc que li vàrem
presentar, ni les bestretes s'han aplicat bé) seguirem confiant que el
2021 ho faci millor. Té targeta groga, esperem no haver de treure la
vermella i estigui a l’altura per poder fer front conjunt, amb
polítiques reals i actives, contra la vulnerabilitat de les persones amb
discapacitat. Aquí sempre ens trobaran.
(continua a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

EDITORIAL

A la nostra carta dels reis d’orient demanem feina i salut per a les persones amb
discapacitat i suport i ajuda per part de les Administracions Públiques; l’actitud,
professionalitat i les ganes de tirant endavant ja les posarem nosaltres.
BONES FESTES, BONA ENTRADA D’ANY, i que la
SALUT ens acompanyi!!!"

Josep Roset
President de FECETC

Els CET en temps de COVID: unes pinzellades de balanç
Les persones amb discapacitat són col.lectiu especialment vulnerable per la seva salut; i des de març a juny vam
estar sense cap política de suport per part de l'administració
Les persones amb discapacitat són col.lectiu especialment vulnerable en l'àmbit laboral; hi ha hagut una caiguda
del 52% de la contractació laboral; els ERTO han afectat al 37% (segons informe d'ODISMET) dels treballadors
amb discapacitat. Les conseqüències reals les veurem 2021 amb la finalització dels ERTO
La FECETC ha estat l’estructura d’acompanyament i de suport permanent als CET i als treballadors durant la
Covid19, interlocutant amb el Govern, aportant informació constant, aclarint les normatives confuses, etcètera
La FECETC ha estat clau en la intermediació laboral per dotar de treballadors els serveis essencials i acompanyant
els treballadors durant l'estat d’alarma;
Els CET tenen la missió de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, de forma que són una eina clau
en el manteniment de l’ocupació del col·lectiu; han elaborat nous protocols, més flexibilitat, adaptació de
processos, canvis tecnològics. digitals, etcètera, que han permès mantenir el màxim de llocs de treball;
Els CET han estat serveis essencials en les neteges dels hospitals infectats, en les bugaderies industrials de
material sanitari, en els call-centers, alimentació, EPI etcètera

Esperem que la sortida de la crisi ens aporti també oportunitats.
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Reservades en menys de 24 hores les 8.000
mascaretes de la quarta tramesa de Sanitat

Des de la declaració de l'estat d'alarma, els CET associats han rebut 46.500 unitats
Reservades en menys de 24
hores les 8.000 mascaretes
higièniques que el Ministeri
de Sanitat, a través del
Cocarmi, va facilitar a
principis de desembre a la
FECETC per repartir entre els
CET associats que més les
necessitin i fins acabar
existències.
Aquesta és la quarta tramesa
de mascaretes higièniques
per als CET que arriben a
FECETC procedents del
Ministeri de Sanitat a través
del COCARMI i la delegació
del govern central a Catalunya
En les tres anteriors es van
distribuir 38.500 unitats, de
manera que s'han repartir un
total de 46.500 unitats.

El responsable d'Intermediació
Laboral, Jordi Pèlach, va recollir les
mascaretes de la federació lliurades al
Cocarmi

Treballadors d'LD recollint les
mascaretes per als treballadors del seu
CET
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Notícies
Convocatòria anticipada de
subvencions als CET per al 2021

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha
publicat al DOGC l’Ordre de la convocatòria anticipada
per a l’any 2021 per a la concessió de subvencions per
al foment de la inclusió laboral de persones amb
discapacitat als centres especials de treball.
La convocatòria té una dotació de 43,3 milions d’euros i
el termini de presentació de sol·licituds és de vuit dies
hàbils: entre les 9:00 hores de l’1 de febrer de 2021 a les
15:00 hores de l’11 de febrer.

CERMI i FEACEM reclamen que
l'ocupació de les persones amb
discapacitat sigui al centre de
l'agenda política laboral
El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb
Discapacitat (CERMI) i la Federació Empresarial
Espanyola d'Associacions de Centres Especials de
Treball (FEACEM) reclamen al ministeri de Treball i
Economia Social que posi l'ocupació de les persones
amb discapacitat en primera línia de l'agenda política
laboral, atesa la situació crítica que pateix aquest
col·lectiu.
Arran de les últimes dades de l'INE sobre l'Ocupació de
les Persones amb Discapacitat (EPD), corresponents a
l'any 2019, previ a la pandèmia, les organitzacions, de
les quals formen part, alerten del greu deteriorament
de les taxes d'activitat, ocupació i atur de les persones
amb discapacitat, que s'ha aguditzat el 2020, amb una
caiguda de la contractació superior al 30 per cent.

Nota de Premsa del CERMI i FEACEM
LLegiu més AQUÍ

El Empleo de las Personas con
Discapacidad. 2019. INE

Notícies
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147 empreses sancionades el 2019 a
Catalunya per incomplir la quota del 2%

La Inspecció de Treball va sancionar l’any passat a Catalunya 147
empreses per incompliment de la normativa que obliga a reservar
un 2 per cent de les plantilles de més de 50 persones a treballadors
amb discapacitat (la Llei General de la Discapacitat, abans LISMI),
segons dades que ens han facilitat des de la Inspecció de Treball.
Aquesta xifra és molt superior als 55 expedients sancionadors del
2018. Alhora, el 2019 es van fer 169 requeriments a complir la
normativa. Arran dels requeriments de la Inspecció es va afavorir la
contractació de 228 persones amb discapacitat, dada molt inferior a
la del 2018, quan es van contractar 420 persones amb discapacitat.
En canvi, arran de les inspeccions creixen les inversions en mesures
alternatives a la contractació de persones amb discapacitat. L’any
2019 la inversió va superar els 9,85 milions d’euros, quan la inversió
feta el 2018 va ser de 7,47 milions d’euros.
Diferents motius podrien explicar les inversions en mesures
alternatives a la contractació directa: un d’ells és que determinats
perfils no es troben per contractació directa; un altre és que les
grans empreses amb matriu a l’estranger donen indicacions de
reduir estructura, externalitzar al màxim l’activitat i optar pels costos
variables. Un tercer factor per preferir la compra de béns o serveis als
CET “és la professionalitat dels CET i el seu nivell competitiu actual,
tot i les barreres que es troben al mercat”, assenyala el president de
la federació, Josep Roset.

Arran dels requeriments de la
Inspecció es va afavorir la contractació
de 228 persones amb discapacitat,
dada molt inferior a la del 2018, quan es
van contractar 420 persones amb
discapacitat

Llegiu més AQUÍ

Notícies/ Laboral
El dos de novembre arrencà el ‘Club de la feina Sí,
i millor’, un projecte que compta amb la
col·laboració de l’ajuntament de Barcelona i que
va ser valorat positivament a l’última
convocatòria de “Impulsem el que fas”.

El “Club de la feina Sí, i Millor”, en
marxa
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Té la col·laboració de Barcelona Activa

Tal i com estava previst, ja treballa a a ple rendiment el programa propi
de la FECETC "Club de la feina Sí, i Millor", que compta amb el suport de
Barcelona Activa, l'agència de desenvolupament econòmic de
l'ajuntament de Barcelona.
El projecte s'ha dissenyat tenint en compte la situació COVID, per la
qual cosa inclou tant actuacions presencials com telemàtiques.
En aquest sentit, el Club és un exemple de la transformació digital de la
FECETC que ha arrencat aquest 2020. El Club compta amb un espai
virtual, on les persones amb discapacitat poden contactar directament
amb els nostres professionals, penjar el seu currículum i inscriure's a
ofertes.
Com a darrera novetat, comptarà també amb un espai formatiu, on les
persones en recerca de feina trobaran material multimèdia per poder
seguir l'itinerari d'inserció de manera autodidacta, accessible i sense
necessitat de desplaçament, sempre comptant amb el suport i
l'acompanyament del personal de la FECETC.

Tens discapacitat i busques feina ?
Treballes en una empresa interessada en els molts beneficis de
contractar persones amb discapacitat?
Si la resposta a alguna d'aquestes preguntes és SÍ, contacta amb l'àrea
d'inclusió laboral de la FECETC: laboral@fecetc.org

legislació / assessoria
Darreres mesures de contenció per
fer front a la COVID19
El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat la resolució
del departament de Salut de 19 de desembre, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 a Catalunya

La resolució, AQUÍ

ERTO prorrogats fins el 31 de gener
El Govern, la patronal i els sindicats van arribar a finals de
setembre a un consens per renovar 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
federació, ha redactat una 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
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Certificat d'empresa per
justificar la mobilitat laboral
Els tancaments perimetrals entre municipis el cap
de setmana a Catalunya tenen com a excepcions
els desplaçaments per motius laborals. També el
confinament nocturn té com a excepció la
mobilitat per motius de feina. 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

Estel Tapia i Mansol, a la Fira
de Consum Responsable

Basedi gestionarà dos aparcaments
d'FGC a Sabadell i Terrassa
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El Centre Especial de Treball del Grup MIFAS, Basedi SL, amb seu
a Barcelona, ha guanyat el concurs públic convocat per
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per gestionar els
aparcaments de les estacions de Sabadell Nord i Terrassa
Nacions Unides. El contracte té una durada de 12 mesos amb
possibilitat d’una pròrroga de 12 mesos més. Basedi va presentar
la millor oferta qualitat/preu, una molt bona oferta tècnica
objectiva i una molt bona proposta tècnica sotmesa a judici de
valor.
Més informació AQUÍ

El CET Estel Tapia, de la fundació Sant Pere
Claver, i el CET Mansol, de la fundació
Acollida i Esperança, participen un any més
en la fira de Consum Responsable que es pot
visitar fins el 30 de desembre a la plaça de
Catalunya de Barcelona. Estel Tapia, ubicat al
Raval presentarà els seus tradicionals
productes tèxtils (bosses, ecotons...) als quals
se sumen enguany les mascaretes.
Mansol, per la seva banda, hi serà amb els
patès vegetals i ecològics de l'Horta de Santa
Clara, el seu projecte agrosocial amb seu a
Fortià.

Més informació AQUÍ

Can Cet participa en el
repartiment a domicili amb
bicis de càrrega a Creu Coberta
El Centre Especial de Treball
Can Cet participa, amb tres
repartidors, en la prova pilot de
repartiment a domicili
impulsada pe l'associació de
comerciants Creu Coberta.
Aquesta prova es perllongarà fins el 5 de gener i vol facilitar als
comerciants de la zona l'entrega a domicili dels encàrrecs; així
es fomenta el comerç de proximitat i, alhora, la mobilitat
sostenible i la contractació responsable. El servei es fa amb tres
bicicletes de càrrega de l’empresa Cargobici.
Més informació AQUÍ
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Informeu-vos clicant
AQUÍ

12

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 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
3 de desembre: Dia Internacional de les persones amb discapacitat

El 3 de desembre es commemora el Dia Internacional i
Europeu de les Persones amb Discapacitat. El manifest
d'enguany del Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat (COCARMI), del qual formem
part, reclamava una reconstrucció sanitària, social i
econòmica inclusiva, que finançiï suficientment els
sobrecostos derivats de la COVID19 a què han de fer front
les persones amb persones amb discapacitat.
En l'àmbit laboral, el manifest demanava "impulsar
l’ocupació del col·lectiu perquè, en cinc anys, la taxa
d’activitat sigui del 50 per cent. Això suposaria crear
més de 200.000 nous llocs de treball a tot l’Estat".

El manifest complet AQUí
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