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EDITORIAL

Els Centres Especials de Treball (CET) aposten per un finançament d'acord amb la llei. 

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) proposa al departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies una distribució dels recursos a les subvencions dels Salari Mínim Interprofessionals (SMI) dels Centres Especials 
de Treball que respecti ells acords de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales del Ministerio de Empleo. 

La Conferencia Sectorial va anunciar setmanes enrere que 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 (el que es coneix com Eix3) 60.609.328 euros, la qual cosa significa que per a l'exercici 2017 podria percebre 
65.458.074 euros. La Generalitat, però, va dir que disposa de 45 milions d'euros per a la subvenció de l'SMI. 
A més d'anar contra la llei, la proposta de la Generalitat sobre subvencions als CETs 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. 

Per això, la FECETC considera que la proposta de subvencions als CET més ajustada al procediment normalitzat és: 

1° Destinar els 65.458.000 euros de la Conferència Sectorial de l’Eix3 al manteniment de llocs de treball i unitats de suport 
dels CET; 
2º. Supressió dels “topalls” (que deixen fora de subvenció de l'SMI tots els nous treballadors des de l’any 2011) i un mínim 
comú del 50 per cent, d’acord amb la llei, per a tots els treballadors amb discapacitat a jornada completa -o 
proporcional-; 
3er. Publicació de la convocatoria d’Ordres de forma inmediata. 
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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 de maig de 2017. 

Reunió amb el Secretari general Dep. Treball Sr. Josep Ginesta 

-08 de maig de 2017. 

Reunió amb COCARMI 

-08 de maig de 2017. 

Reunió Junta Directiva Foment del Treball

-10 de maig de 2017 

Reunió Junta Directiva de FECETC. 

-17 de maig de 2017. 

Assistència Parlament Catalunya, interpelació Dep. Treball. 

-24 i 25 de maig de 2017. 

Reunions, visites CET. 

 -29 de maig de 2017. 

Reunions amb represenntanst de diferents empreses. 

-31 de maig de 2017. 

Estand Fira BiZ Barcelona 2017. 
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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 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest és el segon any consecutiu que la FECECT vol reunir els CETs a BIZBarcelona, el saló per a emprenedors i pimes que se 
celebra el 31 de maig i 1 de juny a Fira de Barcelona, volem mostrar el poder transformador i d’innovació dels CET més enllà de ser 

espais que donen feina a persones amb discapacitat. 
Serà, alhora, una ocasió per establir relacions de qualitat i intercanviar experiències, a més de generar oportunitats. 

 
La participació de la FECETC al saló es completarà amb un programa-adjunt de ponències el dia 1 de juny i d’un estand FECETC - 

Pavelló 1, c/D. núm.396- els dies 31 de maig i 1 de juny, on explicarem les avantatges dels CET i serem un referent del sector. 
 

Us esperem, no deixeu passar aquesta oportunitat, on coneixereu diverses dimensions d'innovació en la creació de productes i 
serveis en els CET. 

 



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

  
Dijous 1 de juny de 2017, de 10 a 12 hores, descobreix a BizBarcelona amb la FECETC el poder tansformador dels Centres 

Especials de Treball. Recinte Firal Montjuïc – Av.de la Reina Maria Cristina, s/n, 08004 Barcelona. 

Ens trobaràs al Fòrum d'Economia Social Innovadora. Et proposem dues ponències transformadores!. 

-10h: “Està preparada la teva empresa per als nous reptes i oportunitats digitals?  La transformació digital com a procés 

facilitador del creixement d' empreses. Solucions professionals adequades a les necessitats dels Centres Especials de Treball 
(CETs). La transformació del màrqueting  en l'era digital. Estratègia i transformació digital 
Amb Sergio Hornillos, soci director d’Xtratègics, agència especialista en estratègia digital (@shornillos @xtrategics) 
          Presenta: Julio Martínez, president de la FECETC (@jmartinezalca)   

-11.15h: ”Gestió del talent divers a les empreses: el repte de la inclusió ” 
Amb Isabel Salas, membre de la Junta del Foro RRHH de Foment del Treball i Directora de Recursos Humanos en Laboratorios 

Gebro Pharma S.A. 
          Presenta: Josep Roset, president de Metropolis. 

Alhora, visita l’Espai de Centres Especials de Treball- Networking de productes innovadors. 

Espai obert de contactes perquè puguis establir relacions de qualitat i generar oportunitats. 
Illunion Tecnologias y Accesibilidad presentarà: BEEPCON, dispositius que milloren l’accés a la informació de l’entorn. Producte 
propi desenvolupat amb tecnologia puntera i experiència en accessibilitat. 

Posem en valor i fem visibles els CET ! 

>>>Ve de la pàgina anterior
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NOTÍCIES
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LA PRODUCCIÓ DE L’HORTA DE SANTA CLARA ES FA PRESENT A LA FIRA DE LA TERRA DE 
BARCELONA I A LA DE L’EMPORDÀ, CUINA I SALUT, DE TORROELLA DE MONTGRÍ 

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 ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado durante la Conferencia Internacional de 

Economía Social, que el Gobierno está ultimando una nueva Estrategia Española de Economía Social que "apoye 

la creación, el mantenimiento, crecimiento e innovación de las entidades de la Economía Social, así como su 

internacionalización", de acuerdo con los objetivos del Horizonte 2020 de la Unión Europea. 

Durante su intervención en la inauguración de la Conferencia Internacional sobre Economía Social, que ha 

reunido en Madrid a representantes de 16 países de la Unión Europea, la ministra de Empleo y Seguridad Social 
destacó que la economía social es "un motor de inclusión, de prosperidad, de empleo y de empleo de calidad" y 

ha hecho "más social" la recuperación. Báñez afirmó que la Economía Social se ha convertido "por derecho 

propio en Marca España, por su capacidad de crear empleo y mantener empleo" y destacó, con datos, el peso de 

este sector en la economía española. 

NOTÍCIES
LA ECONOMÍA SOCIAL, UN MODELO EMPRESARIAL PARA EL FUTURO DE LA UNIÓN 
EUROPEA 



NOTÍCIES
EL CERMI EXAMINA EN UN INFORME LOS CONTENIDOS DE DISCAPACIDAD DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE REFORMAS 2017 
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha elaborado un informe en el que 

analiza los diferentes contenidos sobre discapacidad, economía social y Tercer Sector que se recogen en el Plan 

Nacional de Reformas de 2017, aprobado en Consejo de Ministros el 28 de abril y remitido posteriormente a la 

Unión Europea. 

El Cermi, que realizó múltiples aportaciones durante la elaboración del Plan de Reformas del Gobierno, celebra 

que en materia de discapacidad se incluya la puesta en marcha de múltiples medidas encaminadas a impulsar 
la inserción laboral de las personas con discapacidad. Entre ellas, destaca la aprobación de una nueva ley de 

inclusión laboral de las personas con discapacidad; reformas legales para mantener el derecho al trabajo de las 

personas con discapacidad sobrevenida; evitar que se produzcan situaciones discriminatorias en el acceso al 
empleo público, y reforzar los apoyos existentes para favorecer el emprendimiento por parte de este grupo
social. 
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