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EDITORIAL

Les noves subvencions de Treball poden deixar sense ajut del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a uns 2.760 

treballadors amb discapacitat (18,5 per cent dels treballadors en plantilla).  

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya alerta del risc que desapareguin el 30 per cent d'aquests 

centres 

 La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) vol alertar que les noves convocatòries de 
subvencions als Centres Especials de Treball (CET) que prepara el Departament de Treball de la Generalitat podria deixar 
sense ajut del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a uns 2.760 treballadors amb discapacitat (18,5 per cent dels 
treballadors en plantilla), i per tant posar en perill la sostenibilitat d’uns 63 Centres Especials de Treball (el 30 per cent del 
total) a Catalunya. 

La Federació ha fet aquests càlculs després de la darrera reunió de la Taula de Treball Protegit, en la qual participa cada 
setmana des de fa un any. En aquesta trobada s'ha informat de la convocatòria d'ajuts per enguany, i que significa un 
intent d'incompliment de la normativa legal i dels acords en temes ja consensuats. Un acord majoritari era eliminar els 
“topalls” (que deixen fora de subvenció de l'SMI tots els nous treballadors des de l’any 2011) i que, per als fons que 
provenen de la Conferència Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, tots els treballadors de CETs de Catalunya haurien 
de percebre la mateixa quantitat. 

La Generalitat ha informat que disposa de 45 milions d'euros per a la subvenció de l'SMI. Per la seva banda, la ministra de 
Treball, Fátima Báñez, ha comunicat que la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales distribuirà enguany, per 
a polítiques actives d’ocupació, un 8,88 per cent més que l’any 2016. L'any passat Catalunya va rebre per a polítiques 
d'inserció laboral de persones amb discapacitat 60.609.328 €, la qual cosa significa que per a l'exercici 2017 podria 
percebre 65.458.074 euros. 
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EDITORIAL

La FECETC no accepta de cap manera la continuïtat de la forma en què s'estan gestionant els recursos que provenen 
directament del Ministeri de Treball, pràctica que es realitza des del 2011, per la qual cosa s'han recorregut pràcticament 
la majoria de convocatòries. Considerem que estem legitimats per sol·licitar el cessament d'aquestes pràctiques i exigir 
responsabilitats al més alt nivell, amb les conseqüències que resultin i complir amb l'expressat per la majoria del sector: 
supressió de topalls i un mínim comú, d’acord amb la llei, per a tots els treballadors. En el cas de treballadors amb 
necessitats especials s'atendria d'una forma específica. 

La FECETC, com a defensora dels interessos dels seus associats, reclama el compliment de les competències i 
obligacions a la Generalitat per a una correcta distribució dels recursos transferits i el desenvolupament de les 
convocatòries segons les normatives establertes. 

Julio Martínez 
President 
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AGENDA
REUNIONS, JORNADES I ACTIVITATS D'INTERÈS

-03 d'abril de 2017. 

Reunió de Junta Directiva de Foment del Treball. 

-03 d'abril de 2017. 

Reunió Ajuntament de Barcelona 

-05 d'abril de 2017 

Reunió Junta Directiva de FECETC. 

-06 d'abril de 2017. 

Reunió Taula Treball Protegit. Presentació, ordres, subvencions, CET Dep. Treball. 

-18 d'abril de 2017. 

Reunió, visita CET. 

-26 d'abril de 2017. 

Reunió representants polítics Parlament de Catalunya. 

 28 d'abril de 2017. 

Reunions amb represenntanst de diferents empreses. 
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SIOAS 2016
SERVEIS INTEGRALS D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA 
INSERCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O MALALTIA MENTAL 

El programa de Serveis Integrals d’Orientació, acompanyament i suport a la inserció laboral de persones amb 

discapacitat facilita itineraris personalitzats per afavorir la seva ocupabilitat. Aquest servei ofereix les següents 

accions: 

1. Tutories per l'orientació i disseny de l'itinerari d'inserció. 

2. Tutories per a la recerca activa envers l'ocupació. 

3. Tutories d'inserció i acompanyament en el procés. 

4. Tutories de seguiment de l'itinerari d'inserció. 

5. Accions formatives. 

Formació bàsica i/o instrumental. Formació en habilitats socials o transversals. Formació tècnic- professional. 
Alfabetització informàtica i/o aprofundiment en el coneixement de noves TIC. 

Complementàriament  es  realitza  un  treball  en  xarxa  amb  els  agents implicats: 

1. Borsa de treball. 
2. Prospecció i sensibilització d’empresa. 

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i pel Fons Social Europeu. 
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NOTÍCIES 7

Segueix a la pàgina següent >>>

CONEIX AMB LA FECETC EL PODER TRANSFORMADOR DELS CENTRES 
ESPECIALS DE TREBALL (CET).L' 1 DE JUNY DEL 2017 AL SALÓ BIZBARCELONA 

  

Per segon any consecutiu, la nostra federació participarà al Fòrum d'Economia Social-CET del Saló Biz Barcelona per a pimes i 
emprenedors i que tindrà lloc l'1 de juny al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. 

I un  cop més convidem les empreses, ja siguin ordinàries o centres especials de treball (CETs), perquè ens acompanyeu en aquesta 
trobada, una ocasió única per: 

• establir relacions empresarial i professionals, amb potencials inversors i col·laboradors 
• saber què es un CET, cóm pot col·laborar amb l'empresa ordinària i quin és el seu avantatge competitiu   
• conèixer experiències d'èxit de CETs en el camp de la innovació i la transformació tecnològica 
• saber què pot fet i què està fent la FECETC per als CETs i cóm està contribuint a la seva normalització en l'actual mercat 
empresarial i de treball, on està cridada a assumir un paper cada cop més rellevant  gràcies a la creixent sensibilització d'empreses, 
societat en general i administracions. 

Per fer-ho possible, el Fòrum d'Economia Social-CET inclourà una Fira de centres especials de treball, on els CET que ho desitgin 
(informa't a fecetc@fecetc.org) podran exposar, promocionar i explicar els seus productes i serveis i fer-se visibles a participants i 
visitants del saló. 



NOTÍCIES
CONEIX AMB LA FECETC EL PODER TRANSFORMADOR DELS CENTRES ESPECIALS 
DE TREBALL (CET).L' 1 DE JUNY DEL 2017 AL SALÓ BIZBARCELONA 

 Així mateix, el nostre Servei d’Intermediació Laboral de la FECETC i del Grup METROPOLIS recollirà les demandes de treballadors 
per part de les empreses i els currículums de sol·licitants de feina, oferint alhora assessorament i suport. 
Així doncs, no deixeu passar aquesta oportunitat, us esperem. Compartiu la vostra experiència en innovació tecnològica, conegueu 
altres dimensions de la innovació. Posem en valor i fem visibles els CET!!! 

 Proposta d’activitats: 

1. Fòrum d’Economia Social-CET 
- QUÈ ÉS UN CET? QUIN ÉS EL SEU OBJECTIU? QUÈ FAN? QUÈ OFEREIXEN? I molt més… 
- Models de CET de TRANSFORMACIÓ tecnològica, social i econòmica. 
- Models de Pla Inserció laboral i Plans de Diversitat d’empreses 

2. Fira de Centres Especials de Treball-FECETC/ Empreses. 
Sessions de networking personalitzades perquè puguis obtenir contactes de qualitat. 
•Genera noves oportunitats de negoci a partir d'entrevistes per interessos. 
•Atreu empresaris d'altres zones i obre les portes a noves inversions. 

3. Servei d’Intermediació Laboral .Si estàs pensant en incorporar nous professionals o busques feina. 
Us esperem, no deixeu passar aquesta oportunitat, on presentarem diverses dimensions d'innovació en la creació de productes i 
serveis en els CET, debatrem i compartirem experiències paradigmàtiques i d'èxit. 

Posem en valor i fem visibles els CET ! 

>>>Ve de la pàgina anterior
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NOTÍCIES
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Segueix a la pàgina següent >>>

>>> Ve de la pàgina anterior. 

La FECETC et convida a participar en el bizbarcelona el dia 1 de juny del 2017. 

La FECETC presenta “Fòrum d’Economia Social Innovadora: Centres Especials de Treball”, per presentar diverses 

dimensions de la INNOVACIÓ en la creació de productes i serveis de transformació digital , industria 4.0., 

innovació social, sostenibilitat i medi ambient... guanyant espais de competitivitat i fomentant el coneixement. 

Sou un CET que vol establir col·laboracions amb el món empresarial? Sou una empresa que voleu avançar en la 

Responsabilitat Social Corporativa i polítiques de diversitat? 

El proper 1 de juny, Barcelona acollirà un networking entre empreses i CET asssociats. Una nova oportunitat per 
fer sinèrgia entre CET i empreses. 

Us esperem, no deixeu passar aquesta oportunitat, on presentarem diverses dimensions d'innovació en la creació 

de productes i serveis; debatrem i compartirem experiències d’innovació paradigmàtiques i d'èxit. 

Posem en valor i fem visibles els CET! 

SUMA’T AL MOVIMENT TRANSFORMADOR. TRANSFORMA’T. 
FÒRUM D’ECONOMIA SOCIAL INNOVADORA: CENTRES ESPECIALS DE TREBALL. 
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LA FECETC ET CONVIDA A PARTICIPAR EN EL BIZBARCELONA EL DIA 1 DE JUNY DEL 2017. 
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LA HUMANITZACIÓ DE LES EMPRESES A TRAVÉS DE L’ART 26 D’ABRIL: FIESTA DE LA 
PRIMAVERA 2017 DEL FORO RRHH DE FOMENT 

La humanització de les empreses a través de l’art: Poden 

l’art i la cultura influir en la nostra manera de treballar i 
en els resultats de les empreses? Deia Picasso que “en 

l’art qui aprèn les regles com un professional pot 
 trencar-les com un artista“. I a la Festa de la Primavera 

se’n trencaran unes quantes! 

L’art i la cultura inspiren, vinculen i mobilitzen. Són una 

poderosa eina transformadora per a qualsevol 
organització. A la Festa de la Primavera 2017 del Foro de 

RRHH del Foment, que se celebrarà el pròxim 26 d’abril a 

l’Antiga Fàbrica Damm, descobrirem com tot això és 

possible de la mà de sis artistes i els seus tallers. Les 

activitats del Foro RRHH són possibles gràcies al suport 
de Randstad, que n’és el patrocinador oficial. 
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LA HUMANITZACIÓ DE LES EMPRESES A TRAVÉS DE L’ART 26 D’ABRIL: FIESTA DE LA 
PRIMAVERA 2017 DEL FORO RRHH DE FOMENT 

La humanització de les empreses a través de l’art 

26 d’abril: Fiesta de la primavera 2017 del FORO RRHH de Foment 

La Festa de la Primavera és l’acte anual de gran formato del Foro RRHH i suposa un punt de trobada entre els 

professionals del sector de recursos humans. També esdevé l’ocasió perfecta per compartir el balanç de les 

actuacions del Foro realitzades en l’últim any, atorgar els Premis i mirar cap al futur. 
Els premis van dirigits a aquells ponents i empreses que han participat en les jornades del Foro aquell any, 

destacant aquests tres aspectes: la exposició dels continguts, el nivell d’aplicabilitat d’aquests, i el número de 

vegades que les empreses han col·laborat en les diferents activitats del Foro. 

La vetllada finalitzarà amb un cocktail-networking, en el qual els assistents podran intercanviar idees i 
experiències professionals. 


