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EDITORIAL
Julio Martínez Alcalde
President de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya
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Segueix a la pàgina següent >>>

A l'hora de tancar l'editorial d'aquest mes s'acumulen un conjunt de temes, a qual més important, que ens
afecten directament als  nostres centres especials de treball (CET)  i a la seva perspectiva de futur:
• La negociació del nostre conveni col·lectiu;

• Els pressupostos de la Generalitat pel 2017;

• La definició del que venim a dir “treball protegit” a Catalunya o nou model de CET;

• La definició de el “Model de Cet” de FEACEM Espanya;

• La incidència de la Convenció de les NN.UU. i el mercat obert.
Sobresurt una qüestió transversal a tots aquests temes i és la sostenibilitat de les nostres entitats, per tots el més
important, sobretot perquè financerament l’any 2016 ha estat molt complicat.
Els CETs existim des de l'aprovació de la Llei 13/1982, LISMI i des de fa més de 34 anys que venim constatant la
importància que, per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat, tenim. Avui, encara, al final del 2016
entre els 209 existents a Catalunya seguim contractant més del doble de persones amb discapacitat, que el
conjunt de les més de 50.000 empreses existents, públiques i privades, una vergonya.

Davant l'escassa importància que, en general, se'ns ha donat, el resultat és el de “salvi's qui pugui” i, clar, alguns
per diferents motius, han aconseguit el seu nivell de comoditat i ho defensen, mentre que uns altres, els més
petits, estan a la mercè del que uns altres decideixin per ells; un exemple:  quan el govern aprovi el nou salari
mínim interprofessional (SMI), sigui el que sigui però s'espera un increment important, els CET deuran liquidar els
salaris amb el nou SMI des del 31 de gener. Sabem que els pressupostos, tant de l'Estat com de la Generalitat,
trigaran a aprovar-se dos o tres mesos i, si tot va be, no es podran executar fins a aquest moment. Això significa
que fins que arribin els recursos de la Conferència Sectorial o propis del Govern, els CET deuran de finançar el
100% del cost salarial i no recuperaran part d'aquests céntims -el 50% del SMI- fins a passats 3, 4, 5 mesos...?.

Ningú ens ha demanat la nostra opinió.
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Si a més en la negociació del nostre conveni col·lectiu, la part que representa als treballadors exigeix un decrement del
còmput total d'hores laborals de l'ordre del 4% amb el que es incrementaria el cost de la massa salarial en el mateix
percentatge, els CET amb una plantilla de menys de 75 treballadors, -la majoria-, no disposaran dels recursos necessaris per
fer front a aquests increments de costos. Sabem, a més, que les activitats de multiserveis que presten la majoria, deuen
competir amb empreses que, exercint els mateixos multiserveis, contracten per sota de les nostres condicions laborals.

Finalment i estem d'acord en què es deu posar “ordre” en el nostre sector, però un ordre sostenible. Coneixem les diferents
posicions de les entitats que representen als CET i que en les diverses taules en les quals participem, defensen objectius
diferents. Estan els que defensen sense separar-se gens de la seva postura inicial, que “tots els recursos a Catalunya deuran
dedicar-se al sector de les persones amb discapacitat en risc d'exclusió social o “especials dificultats” mentre que en altres
taules accepten que el % dels treballadors en els CET sigui proporcional a la població per tipologies existent. Hi ha els que
exigeixen una ortodòxia del concepte de “sense ànim de lucre” que ho porten fins al límit que els promotors de CET deuran
ser fundacions o associacions. Hi ha, liberals, que exigeixen una total i absoluta llibertat al mercat per a la creació i
sostenibilitat dels CET.

Els quel, com FECETC, exigim un reconeixement de la responsabilitat assumida durant tants anys, un reconeixement del
valor social incorporat, una racionalitat en les composicions dels CET, acceptant situacions excepcionals territorials, un
finançament corresponsable amb la nostra missió, una sostenibilitat vinguda des de l'aplicació de clàusules socials als
mercats públics i privats, una formació professional permanent per a tots els nivells que participen en un CET i, sobretot un
temps d'adaptació al que ens obligarà a tots els estats de la Unió Europea d'aplicació de recursos cap al mercat obert.

Aquest és el panorama que tenim davant. Deurem prendre decisions sectorials importants que afectessin a la majoria de
CETs. Solament es pot superar si entre tots, o gairebé tots, les organitzacions del sector ens proposem remar en la mateixa
direcció.

Julio Martínez
President

>>> Ve de la pàgina anterior
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AGENDA
Reunions, jornades i activitats d'interès

- 02 de novembre del 2016.
Reunió Junta Directiva  de FECETC a Lleida.

- 03 de novembre del 2016.
Esmorza de Treball – Jornada “ Futur Conveni CET: Jornada i Permisos” a la seu de FECETC.
Inauguració UPC Prospecció de empresa, va assistir la Sra. Ruth Trabal, Tècnica d’ inserció de FECETC.

- 04 de novembre del 2016.
 Reunió Taula de Treball Protegit, va assistir el Sr. Miquel Vidal, Director.

Reunió Eurodiputat Francesc Gambus -Observatori de la Discapacitat Física.

- 07 de novembre del 2016.
Reunió amb els membres del PP de Catalunya al Parlament a la seu de FECETC, va assistir el Sr. Julio Martinez,
President i el Sr. Miquel Vidal, Director.

Reunió Junta Directiva de Foment del Treball, va assistir el Sr. Rafael Ruano.

Reunió amb BCN Activa- Garantia d’ Èxit, va assistir el Sr. Miquel Vidal, Director.

- 09 de novembre del 2016.
Reunió  Negociació del Conveni Col·lectiu CET. Va assistir el Sr. Julio Martinez, President, el Sr. Miquel Vidal,
Director i el Sr. Jordi Ballestero, Basedi CET.
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-
- 16 de novembre del 2016.
 Presentació He Pa Madrid, va assistir el Sr. Julio Martinez, President.

- 17 de novembre del 2016.
Premis Carles Ferrer Salat a Foment del Treball.Vva assistir el Sr. Rafael Ruano.

- 22 de novembre del 2016.
Reunió amb el Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i
l'Autoempresa, va assistir el Sr. Julio Martinez, President i el Sr. Rafael Ruano.

- 24 de novembre del 2016.  
Inauguració del M4 Social  Las Tic X La Inclusió Social. Va assistir el Sr. Miquel Vidal, Director 

-Reunió GIS Grup Impulsor. Va assitir el Sr. Julio Martinez, President .

- 28 de novembre del 2016.
Jornada "Dona i discapacitat" .Van  assitir  Sra. Ruth Trabal,Responsable del Servei d'Inserció Laboral
i el Sr. Miquel Vidal, Director..

- 



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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Catalunya.



NOTÍCIES
L’Ajuntament de Barcelona presenta el Pla d’impuls de
l’economia social i solidària.

L’Ajuntament de Barcelona va presentar el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a la ciutat. Aquest pla té com
a objectiu contribuir a la reducció de les desigualtats socials i territorials i promoure una economia al servei de les
persones i de la justícia social, a través de 30 mesures i un centenar d’accions d’acompanyament i formació,

finançament, intercooperació, comunicació, equipaments i recursos i territorialització i acció comunitària
Sr. Miquel Vidal, Director de la FECETC a la Presentació Pla d’Impuls de l’Economia Social i
Solidaria.

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/11/14/barcelona-elabora-i-posa-en-marxa-un-pla-dimpuls-de-

leconomia-social-i-solidaria-a-barcelona-2016-2019/
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NOTÍCIES
 Jornada HePa Madrid Partnership International Meting 

9

 FECETC el Sr. Julio Martinez participa en la jornada HePa  Madrid Partnership International Meting
El repte de la Creació de Valor Públic, objectiu compartit dels partenariados Administracions Publiques-
Empreses – Tercer Sector
Experiències inspiradores de Arcasa i Arcasa-apetit.
Sr.Artur Arqués. Arcasa
Sr. Julio Martínez. Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya  

https://www.facebook.com/fecetc/videos/1254970601211859/


NOTÍCIES
Lliurament a Foment del Treball de les Medalles d’Honor i premis
Carles Ferrer Salat.

Foment del Treball distingeix al president del Consell d'Administració de SEAT,  Francisco Javier García Sanz, amb la
Medalla d'Honor a l'Empresari de l'Any per "l'esforç inversor sense precedents, de 3.300 milions d'euros, que està
realitzant SEAT, amb nous models que afermen el camí cap a l'excel·lència recorregut per la marca en els últims anys
en totes i cadascuna de les seves àrees".

En aquest sentit, Foment reconeix especialment "el compromís de la marca que presideix García Sanz amb la
generació de riquesa i de llocs de treball i amb el paper de motor del sector industrial espanyol i de dinamitzador de
noves iniciatives empresarials amb l'engegada aquest any d'un programa d'acceleració de startups vinculades al
sector de l'automoció". Francisco Javier García Sanz és president del Consell d'Administració de SEAT des de l'any
2007. Entre 2008 i 2012, va ser president de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC). A
l'abril de 2010, va rebre la Gran Creu de l'Ordre del Mèrit Civil, i en 2014 va ser distingit com a "Personatge il·lustre de
l'automoció espanyola" per l'Associació Espanyola de Professionals de l'Automoció (ASEPA).

Segueix a la pàgina següent >>>
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NOTÍCIES
Lliurament a Foment del Treball de les Medalles d’Honor i premis
Carles Ferrer Salat.

Ha recollit la Medalla en nom de García Sanz el President del
Comitè Executiu de Seat, Luca de Meo.

Així mateix, Foment distingeix a Javier Godó Muntañola amb
la Medalla d'Honor a la Trajectòria Empresarial: la patronal
catalana reconeix en l'empresari "la coherència i el compromís
d'una trajectòria empresarial d'èxit clau en el sector de la
comunicació i la cultura a Catalunya i fidel sempre a l'esperit
fundacional d'un diari referencia com l'Avantguarda en la
defensa d'una Catalunya oberta i d'una Espanya plural”. Javier
Godó Muntañola és actualment President del grup
multimèdia Grup Godó de Comunicació, SA, Editor de La
Vanguardia, President d'Honor del Consell d'Administració
d'El Mundo Esportiu, President de Catalunya Comunicació i
patró de la Fundació Bancària "La Caixa", entre uns altres. Així
mateix, és Vicepresident de la Fundació Conde de Barcelona,

de la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País,
Vicepresident del Patronat de la Fundació del Museu d'Art
Contemporani de Barcelona (MACBA), conseller del Museu
d'Art Modern de Nova York (MoMA), membre del Patronat de
la Universitat Ramon Llull i membre del Consell Assessor de
Telefónica Espanya.

>>> Ve de la pàgina anterior
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https://www.facebook.com/fecetc/videos/1260856273956625/


NOTÍCIES

Disabte 3 de desembre es commemora arreu del món el Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitat per fer visible aquest col·lectiu, recordar
els seus drets i reclamar més recursos per afavorir la seva integració en
tots els àmbits de la societat. A Catalunya, més de 500.000 persones
tenen alguna discapacitat legalment reconeguda.
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3 DE DESEMBRE: DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT



NOTÍCIES
El govern elevarà la despesa social 1.050 milions el 2017.

Aragonès dóna per “gairebé revertides” les retallades per la crisi
Un informe revela que la pobresa afecta un 19% de catalans i un 52% d'immigrants, i que
l'autonomia “limita” que s'hi pugui lluitar en contra.

La despesa social prevista pels departaments de Salut, Ensenyament i Treball i Afers Socials en
l'avantprojecte de pressupost del 2017 que el govern aprovarà el dia 29 creix en 1.050 milions
respecte a la vigent en els comptes prorrogats del 2015, i uns 175 milions respecte al text del 2016
que el Parlament va tombar al juny. Així ho va revelar ahir a la tarda el secretari d'Economia, Pere
Aragonès, després de reunir-se amb la Taula del Tercer Sector, a la qual va assegurar que s'invertirà
tot allò a què s'havien compromès arran del pla de xoc i el ple d'emergència social, amb mesures
com ara la renda mínima d'inserció, l'increment de la despesa en escoles bressol i de places
residencials. Segons ell, amb aquestes xifres “gairebé” es poden donar per revertides les retallades
arran de la crisi, ja que la despesa corrent és similar a la del 2008 i el 2009. Aragonès admetia, això
sí, que no s'han pogut revertir encara en la inversió, “el pròxim repte”.

El govern, a més, es va comprometre amb les entitats socials a crear espais per avaluar
conjuntament la manera com es poden implantar altres propostes, com ara la de la renda
garantida, en tramitació paral·lela al Parlament. Oriol Illa, de la Taula del Tercer Sector, va insistir a
demanar més inversió “en les persones” i un major repartiment de la riquesa, ja que és
“inacceptable” que hagin augmentat les desigualtats en un context de creixement.
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El CET Intecserveis celebra 15 anys assegurant feina a més d'un centenar de
persones amb discapacitat.

El Centre Especial de Treball (CET) Intecserveis, dedicat a l'integració laboral i psicosocial de
persones amb discapacitat, compleix el seu quinzè aniversari d'activitat. Actualment emplea a
més d'un centenar de persones que desenvolupen tasques de neteja, jardineria, serveis auxiliars i
destrucció de documentació confidencial a empreses privades i de l'administració pública.

Quinze anys després d'iniciar l'activitat, el Centre Especial de Treball (CET) Intecserveis, amb seu a
Sant Boi de Llobregat, ha aconseguit que un total de 110 persones amb discapacitat estiguin
treballant actualment. Aquests treballadors desenvolupen tasques de neteja diàriament a 45
instal·lacions; també s'encarreguen del manteniment diari de parcs i jardins amb un total de
18.000m m2 de superfície; així com serveis de suport en tasques de manteniment, bugaderia,
magatzem, destrucció de documentació confidencial, etc. Intecserveis va entrar en funcionament
el 27 de novembre de 2001.

Segueix a la pàgina següent >>>
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El CET Intecserveis celebra 15 anys assegurant feina a més d'un centenar de
persones amb discapacitat.

Clients
A la seva cartera de clients hi trobem empreses del sector hospitalari, docència i investigació,
informàtica, asseguradores, automoció, naval, sociosanitari i diverses empreses de l'administració
pública.

Valor afegit
Contractar els serveis del CET és una via de compliment de la Llei General dels Drets de les
Persones amb Discapacitat i la seva inclusió social (RDL 1/2013). Al mateix temps facilita i reforça la
política de responsabilitat corporativa de les empreses, contribuint a la integració social i laboral
de les persones amb diversitat funcional i potenciant la igualtat d'oportunitats.

Línies de futur
Al nostre futur pròxim, la nostra entitat sense ànim de lucre que pertany a la Fundació Germà
Benito Menni, creada per l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu – Província d'Aragó Sant Rafael,
volem consolidar les línies de servei a empreses.

Recentment ens hem adherit a la Taula de Salut Mental de Sant Boi de Llobregat, que és un pas
més per renovar el nostre compromís amb el benestar del col·lectiu de les persones amb trastorn
mental

>>> Ve de la pàgina anterior

Segueix a la pàgina següent >>>
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El CET Intecserveis celebra 15 anys assegurant feina a més d'un centenar de
persones amb discapacitat.

INTECSERVEIS - JARDINERIA

>>> Ve de la pàgina anterior

INTECSERVEIS- DESTRUCCIÓ

Segueix a la pàgina següent >>>
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El CET Intecserveis celebra 15 anys assegurant feina a més d'un centenar de
persones amb discapacitat.

INTECSERVEI-SERVEI AUXILIAR

>>> Ve de la pàgina anterior INTECSERVEIS- NETEJA

Més informació del CET Intecserveis:
www.intecserveis.org

Més informació de la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios:
www.ohsjd.es
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La Cambra de Tortosa premia les empreses capdavanteres

El passat 25 de novembre es  va celebrar-se l’acte de
lliurament de la quarta edició dels Premis Cambra 2016, que
en aquesta ocasió va tenir lloc al pavelló firal de Sant Carles de
la Ràpita. A l’esdeveniment hi van participar prop de 250
empresaris de les Terres de l’Ebre.

Els premis Cambra són un reconeixement públic a tot el sector
privat; teixit industrial, comercial i turístic de les Terres de l’Ebre
que contribueix, amb el seu esforç dia a dia, al
desenvolupament social i econòmic del territori.

Els guardonats van resultar: en la categoria
d’Internacionalització, F. Faiges SL i Gaton Àfrica; en la
categoria de Millor estratègia i iniciativa, Pavos y Derivados
(PADESA) i Frutos y Piensos Immaculada SA; en la categoria
Innovació, Fakolith Chemical Systems SLU i Fertilizantes
Gombau SL; en la categoria d’Emprenedoria, Serveis Agraris
Maiva SL i Royo Fruits, i en la categoria de Responsabilitat
Social i Esmpresarial, Laboren Dertusa SL.
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Jornada 'Dones i discapacitat' del COCARMI

El passat 28 de novembre  la FECETC va participa en la Jornada " Dones i discapacitat" que va
organizat Cocarmi.

"Moltes dones amb discapacitat no saben que tenen drets", i aquest és un dels primers obstacles
que cal superar per fer front als maltractaments i la discriminació que pateixen. Així s'expressava la
directora de l'Observatori de la Discapacitat Física (ODF) i vicepresidenta del Comitè Català de
Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) , Pilar Díaz, en la Jornada 'Dones i
Discapacitat' del COCARMI, celebrada aquest matí a Barcelona i en la qual va apel·lar a la
importància de la formació del col·lectiu com a primer pas per al seu apoderament i presa de les
seves pròpies decisions.

Segons dades que va presentar a la jornada, el 55 per cent  de les dones amb discapacitat només
té estudis primaris. "Cal que les joves amb discapacitat es formin, perquè sense formació seran
més dependents de les persones del seu entorn", va afegir.

Segueix a la pàgina següent >>>
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Jornada 'Dones i discapacitat' del COCARMI

Ruth Trabal, responsable del Servei d'Inserció
Laboral de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya
(FECETC), 

>>> Ve de la pàgina anterior


