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EDITORIAL
Salutacions per a tothom,
Sembla ser que ja tenim aqui el nou “Proyecto de Real Decreto
por el que se regulan los Programas de Activación para el
Empleo del Sistema Nacional de Empleo”. Sembla que aquest
quart esborrany serà el definitiu, tot i que mai és pot dir blat fins
que el tinguis al sac i ben lligat. Sembla ser que les subvencions
SMI quedaran blindades en quanties mínimes, és a dir, l’import
destinat serà finalista. El finançament dels programes de l’eix 3,
en particular del cost salarial dels CET és dins del RD, l’única
mesura que és d’obligada execució, de forma que s’haurà
d’assegurar un finançament suficient.
Sobre el cost estimat al 2020, es preveu uns 475,20 milions
d’euros pel 2021 per a les noves subvencions per als CET. Així,
tant els diners que arribin de la Conferencia Sectorial podran
destinar-se a finançar altres mesures i programes de l’eix 3 o
d’altres, menys en el cas del cost salarial dels CET, que estarà
blindat. En definitiva, tot i el gran debat obert entre les entitats
de l’àmbit de la discapacitat i l’economia social, no s’ha
diferenciat, en les subvencions, si són CET amb o sense ànim de
lucre, sinó que s’ha fet una política activa de cara a la persona.

"L’èmfasi s’ha de posar en la persona amb
discapacitat i no en la naturalesa
o tipus de CET"

El que des de FECETC sempre hem reivindicat, CADA CAP UN
BARRET.

És a dir, l’èmfasi s’ha de posar en la persona amb discapacitat i no
en la naturalesa o tipus de CET. Això vol dir que l’anàlisi i decisió del
futur del sector no es concreta en aquest Reial Decret sinó que es
farà dins d’una nova definició de les polítiques de la discapacitat i,
dins d’aquestes, la dels CET.
També és important remarcar les diferents observacions fetes per
les entitats de la FECETC. Entre d’altres, la importàcia de la
voluntarietat de la persona respecte al pas del mercat protegit a
l’empresa ordinària. Sempre s’ha d’afavorir l’accés i la contonuïtat
al mercat de treball de les persones amb discapacitat en el seu
conjunt.

(continua a la pàgina següent)
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EDITORIAL
(ve de la pàgina anterior)

Tenint en compte que el gènere i l’edat són factors que dificulten laquest accés i continuïtat al mercat
laboral, considerem que aquests aspectes han de tenir-se en compte per al conjunt del col·lectiu en la
mateixa proporció que ho és el finançament del lloc de treball.
Respecte al possible nou “model català de CETS” des de COCARMI ja es treballen unes propostes
consensuades amb totes les entitats on FECETC hi té un pes important.
Estarem distrets els pròxims dies analitzant com repercutirà aquest nou RD al nostre sector i com les
diferents administracions ho gestionaran. Com sempre, cadascuna ho veurà amb el seu color.
Nosaltres només ho veurem del color que beneficia a l’estabilitat i manteniment dels llocs de
treball dignes per les persones amb discapacitat. Seguirem lluitant perquè així
sigui.
Seguim remant amb més força i unitat que mai.

Salut per a tothom!!!!

Josep Roset
President de FECETC
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Reservades en menys de dues hores les 6.000
mascaretes de la cinquena tramesa
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Des de la declaració de l'estat d'alarma s'han distribuït 52.500 unitats entre els CET
associats
Menys de dues hores van passar entre el missatge de correu
electrònic que es va enviar als socis informant-los d'una nova
tramesa de mascaretes i que s'hagués d'enviar un altre explicant
que ja estaven totes reservades. En la cinquena tramesa,
distribuïda a mitjans d'aquest mes de gener, van ser 6.000 les
mascaretes higièniques que el Ministeri de Sanitat, a través de la
delegació del governs central a Catalunya i el Cocarmi, va facilitar
a la FECETC per fer arribar als treballadors dels nostres centres
especials de treball.
El responsable d'Intermediació Laboral, Jordi Pèlach,
va recollir un cop més, les mascaretes de la federació
lliurades al Cocarmi

Des que va començar la distribució de mascaretes per contribuir
a la lluita contra la pandèmia de coronavirus, el mes de maig
passat, la FECETC ha rebut 52.500 unitats, que ràpidament ha fet
arribar entre aquells CET que les han sol·licitades. Les trameses
anteriors van ser al maig, juny, setembre i desembre.

Notícies
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Convocatòria 2021 de
subvencions als CET

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.
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.

LLegiu més AQUÍ

Enllestit el projecte de Reial Decret
que regula els programes comuns
d’activació de l’ocupació
El projecte de Reial Decret pel qual es regulen els programes
comuns d’activació per a l’ocupació del Sistema Estatal
d’Ocupació (SEPE) ja está pràcticament a punt. Amb força
retard sobre la data prevista inicialment, i després de diversos
esborranys, el 21 de gener va acabar el termini per a la
presentació de propostes al projecte de Reial Decret, un text
que és fruit de la col·laboració, coordinació i acord amb les
comunitats autònomes.
A més, el text recopila i actualitza la normativa, dispersa fins
ara, sobre programes comuns de polítiques actives d’ocupació.
En aquest sentit, la FECETC, al costat de la patronal estatal de
CET FEACEM, ha assistit a les diferents reunions que s’hi han
celebrat al respecte (primer presencialment, després via
telemàtica) i ha fet un munt d’observacions relacionades amb
diferents aspectes, com ara el finançament dels CET, el trànsit
del mercat protegit al mercat ordinari, els destinataris finals
dels programes comuns, la consideració de persones amb
especials dificultats, el programa d’inclusió laboral al mercat
protegit…
Més informació i accés al projecte de Reial
Decret i a les observacions AQUÍ

Notícies
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Josep Roset, entrevistat al Diari de la
Discapacitat: "estem treballant pel CET del futur"

En una entrevista al Diari de la Discapacitat, el president de la nostra
federació, Josep Roset, explica el paper de referència que està tenint
la federació com a suport als CET durant la pandèmia.
Josep Roset fa balanç del 2020, explica cóm la FECETC ha donat
suport als centres especials de treball i als treballadors, cóm la
federació ha hagut de fer el salt cap a la digitalització i cóm està fent
front a les "velles" reivindicacions del col·lectiu, com les relacionades
amb la negociació del Salari Mínim Interprofessional (SMI).
Parla així mateix de la tasca al capdavant del grup d'inclusió laboral
de la Taula pel Pacte sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat a Catalunya i explica com ha de ser el Centre Especial
de Treball, (CET) del futur en aquest món tan complex i competitiu.

Llegiu l'entrevista completa AQUÍ

“La FECETC ha estat i és encara l’estructura d’acompanyament i
de suport permanent als CET i als treballadors durant la
COVID19”
"Hem estat l’altaveu del sector en uns moments difícils pels
nostres CET degut a la vulnerabilitat dels llocs de treball i als
vaivens polítics i pressupostaris”
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Notícies/ Laboral

Comencen les activitats presencials
del Club de la Feina ‘Sí, i millor’
Dimecres 20 de gener van començar les activitats de grup presencials del
projecte Club de la Feina ‘Sí i Millor’ de FECETC. Aquestes activitats han
estat possible gràcies al conveni de col·laboració amb el Punt Òmnia del
barri de La Pau, i s'han fet seguint totes les recomanacions sanitàries i
sobre aforament.
D’aquesta manera, es consolida i es continua avançant en aquest projecte
iniciat al novembre, que compta amb la col·laboració de l’ajuntament de
Barcelona a través de Barcelona Activa. Inclou actuacions individuals i
grupals en format mixt, presencials i telemàtiques, i a finals de gener ja
compta amb les 40 persones participants contemplades d’inici, totes elles
amb discapacitat reconeguda. Al gener s’han intensificat les accions
d’intermediació, el que ha comportat gestionar directament una desena
d’ofertes de feina, la majoria d’elles a l’empresa ordinària.

Les activitats presencials tenen lloc al punt
Òmnia de l'Hotel d'Entitats La Pau

Més informació AQUÍ

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
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legislació / assessoria/ premis
ERTO prorrogats fins el 31 de maig
El Govern, la patronal i els sindicats van arribar fa uns dies
al consens per renovar els ERTO des de l' 1 de febrer i fins el
31 de maig, en condicions similars a les existents fins ara. Es
manté la flexibilitat de l'actual model i se simplifica la
tramitació.
A més, s'introdueixen nous tipus d'ERTO i es mantenen les
exoneracions, així com els límits a la distribució de
dividends. Els acords sobre els ERTO formen part del IV
Acord Social en defensa de l'ocupació.
Més informació AQUÍ

Convocats els premis CERMI 2021
El Comitè Estatal de Representants de Persones amb
Discapacitat (CERMI) ha obert la convocatòria 2021 dels seus
tradicionals premis, que reconeixen la tasca a favor de la
discapacitat en àmbits com l'ocupació, la cultura, l'accessibilitat
o les necessitats específiques de les dones i nenes amb
discapacitat. Hi ha una dotzena de categories i es poden
presentar propostes fins el 15 de juliol.
Més informació
AQUÍ

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

Interlabora se suma a la
família de CETs de FECETC

El CET Interlabora, del grup Securitas, s'ha sumat
recentment a la gra família de la federació, que ara ja
suma 79 Centres Especials de Treball.
Interlabora té la seva seu central al World Trade
Center Almeda Park, de Cornellà, Ofereix, entre
d'altres, serveis de consergeria i informació a punts
d'atenció de centres comercials i empresarials;
auxiliars de control, treballs de magatzem i reposició,
empaquetat i preparació de comandes, etiquetat i
col·locació d'alarmes a productes, etcètera.
El Grup Securitas vol potenciar l'activitat del seu
centre especial de treball, que dona feina a una
vintena de treballadors, i associar-se a FECETC forma
part de la seva estratègia de treball professional,
honest i seriós, oferint la millor atenció als seus
treballadors amb necessitats especials.

Més informació AQUÍ

L'Heura canvia d'imatge i de seu i
amplia la cartera de serveis
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El Centre Especial de Treball l'Heura, amb 25 anys de trajectòria,
ha registrar un fort creixement d'activitat en els últims anys, cosa
que l'ha dut a canviar d'ubicació i a ampliar la seva cartera de
serveis per respondre a les necessitats dels seus clients.
Tot plegat, acompanyat d'un canvi d'imatge, amb un nou logotip
molt més actual. Així, el CET es troba actualment al número 59
del carrer Historiador Cardús de Terrassa, des d'on ofereix serveis
de neteja, de medi ambient (manteniment d’espais verds,
treballs forestals, disseny i creació d’espais. nous enjardinats...)
jardineria; carteria; recepció/consergeria; serveis auxiliars (com
tasques d’oficina i de magatzem); manteniment; control
d'accessos i agents cívics.

Serveis d'arxiu a l'arxiu municipal de
l'ajuntament de Barcelona
Serveis de recepció i
carteria a Pepsico

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.

LA CONTRA
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Las persones amb discapacitat opinen que la inclusió
laboral del col·lectiu s'estancarà aquesta dècada

Un 70 % de les persones amb discapacitat creu que la inclusió laboral
del col·lectiu s'estancarà al llarg d'aquesta dècada arran de la COVID-19.
Ho apunta l'informe "Discapacitat i expectatives per a la nova dècada"
impulsat per la fundació Adecco, amb la col·laboració de CHM Obres i
Infraestructures, a partir d'una enquesta a 600 persones amb
discapacitat d'entre 18 i 60 anys. Altres dades interessants de l'estudi:
- Entre els seus grans desitjos per a la pròxima dècada, un 92% esmenta
la "ocupació estable" com a principal aspiració
- Un 75% reivindica la normalització de la discapacitat a la societat
- Un 64% reclama més empatia com a pilar d'igualtat.

- El 86% creu que es consolidarà el teletreball; ara bé, un 44%
opina que aquest fenomen pot frenar la seva inclusió laboral

Més informacioó sobre l'estudi AQUí
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