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EDITORIAL
Julio Martínez Alcalde
President de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya

Com estava previst el treball desenvolupat en la “taula de cets”, amb l'objectiu de definir de manera col•lectiva el nou model de
Centres Especials de Treball, tècnicament ha finalitzat i, lamentablement, no s'ha arribat a un acord conjunt de totes les
organitzacions sobre la “Ocupació Protegida” per a Catalunya.

A manera de resum i com ens exposa l'entitat que ha coordinat les nombroses sessions, totes els organitzacions coincideixen en:

• La concreció dels nivells de suport s’hauria de fer persona a persona mitjançant la posada en funcionament dels equips multi
professionals. La posada en marxa d’aquests equips és reclamada per totes els organitzacions.

• La responsabilitat de concretar els diferents nivells de suport no ha de recaure en les organitzacions de la Taula sinó en un
treball amb major profunditat que lideri la Generalitat de Catalunya comptant amb especialistes en la matèria i en el qual es
compti amb la col•laboració dels membres de la Taula.

Existeixen diferents punts de vista sobre una major concreció dels nivells de suport per motiu que s’explicitin de forma detallada
en l’apartat d’especificitats de les diferents organitzacions del document que es presentarà a la Direcció general. És en aquestes
concrecions en les quals cada organització ha manifestat la seva posició i no hem ni tan sols abordat els veritables problemes
dels nostres centres especials d'ocupació que com assenyalàvem en l'editorial anterior, i que dificulten la sostenibilitat de les
nostres empreses socials:

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

• La dimensió mínima de les nostres entitats.

• La redundància de les nostres activitats i com a conseqüència la competència entre nosaltres mateixos.

• La falta de col•laboració col•lectiva, cada entitat defensa la seva parcel•la conquistada i impedint col•laboracions conjuntes.

• Les dificultats d'accés al finançament.

• La insuficient capacitat i preparació per a l'espai econòmic generat mitjançant les licitacions públiques. Posem com a exemple
la signatura conjunta de les organitzacions patronals i sindicals i de la economia.

• La necessària formació contínua i permanent de tots els treballadors per a una major capacitat competitiva.

• La transparència i professionalització de les nostres organitzacions en l'àmbit de la gestió.

• El més important i que no s'ha tractat és si, tenint en compte la Convenció de les Persones amb discapacitat de Nacions
Unides, el nostre “Mercat Protegit” deu transformar-se cap a un Mercat Obert en col•laboració amb el món empresarial i recolzat
per les administracions públiques.

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



EDITORIAL
Julio Martínez Alcalde
President de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya

L'Article 27 sobre treball i ocupació de la Convenció expressa:

1. Els Estats Parteixes reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb les altres;
això inclou el dret a tenir l'oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un
entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat. Els Estats Parteixes salvaguardaran i
promouran l'exercici del dret al treball, fins i tot per a les persones que adquireixin una discapacitat durant l'ocupació, adoptant
mesures pertinents, inclosa la promulgació de legislació,(...)

Julio Martínez
President

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

3 d’octubre del 2016
· Reunió a Foment del Treball, va assistir el Sr. Rafael Ruano.

19 d’octubre del 2016
· 7a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya,
Networking. Va assistir el Sr. Miquel Vidal, Director.

21 d’octubre del 2016
· Inauguració  Congrés d’entitats de l’AEES Dincat. Van assistir el
Sr. Julio Martinez, President i el Sr. Miquel Vidal, Director.

24 d’octubre del 2016
· Jornada Contractació publica més transparent i social, van
assistir el Sr.  Julio Martinez, President i el Sr. Miquel Vidal,
Director.

25 d’octubre del 2016
· Reunió Campanya Treballar a l'hivern (Oportunitats laborals i
recursos per les persones amb discapacitat) Ponència del  Sr.
Miquel Vidal , Director.

4 d’octubre del 2016
· Inauguració Campanya TMB "Mou-te per les persones amb
discapacitat", va assistir el Sr. Miquel Vidal, Director.
· Jornada "10 anys de Convenció sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat. Ens queda gaire per fer? ". Va assistir el Sr.
Julio Martinez, President i el Sr. Rafael Ruano.

5 d’octubre del 2016
· Comissió de Relacions Laborals i Recursos Humans a Foment
del Treball, va assistir el Sr. Josep Roset.
· Reunió Taula de Treball Protegit ECOM-ACEMFO-FECETC-
FEACEM van assistir el Sr. Julio Martinez, President, la Sra.
Bibiana Bendicho, Vicepresidenta i el Sr. Rafael Ruano .
· Reunió de la  Junta Directiva de la FECETC.

6 d’octubre del 2016
· XIV Congreso Nacional de Centros Especiales de Empleo a
Madrid. Va assistir el Sr. Rafael Ruano.

13 d’octubre del 2016
· Reunió Conveni Col•lectiu de Centres Especials de Treball de
Catalunya.
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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.

7



NOTÍCIES
L’Ajuntament de Barcelona publica una Guia de contractació
pública social

El document inclou nous criteris per potenciar els drets laborals, l’economia cooperativa, la igualtat de gènere o el
comerç just i disminuir el pes de l’oferta econòmica en els concursos públics.

La guia pretén ser “una eina de transformació econòmica i social i de foment de la transparència" a més d’esdevenir
“un punt de partida per millorar les condicions laborals a la ciutat”, en paraules de l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau.

El document, presentat el 24 d’octubre, concreta una sèrie de criteris socials per afavorir la protecció de les pimes,
l’economia cooperativa, solidària i social, la igualtat de gènere, el respecte a la conciliació o el comerç just i vetllar
pels salaris dignes, la diversitat funcional i la contractació estable, entre d’altres mesures. Amb aquesta idea també es
disminuirà la importància de l’oferta econòmica en els concursos públics.

A través d'aquestes condicions es vol contribuir a fer front a la pressurització del mercat laboral alhora que també
"s'amplia el ventall d'empreses que poden participar en els processos de licitació pública", segons l'Ajuntament.

Diverses entitats ciutadanes, sectors empresarials i sindicats han pres part en l'elaboració del document. Així, la
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC), la Confederació, la Cambra de Comerç de
Barcelona o Foment del Treball són algunes de les diferents organitzacions que s’hi han implicat.
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Segueix a la pàgina següent >>>



NOTÍCIES
L’Ajuntament de Barcelona publica una Guia de contractació
pública social

L’Ajuntament de Barcelona, així com les entitats i empreses amb participació majoritària que són membres del Grup
municipal, hauran d’aplicar els criteris d’aquesta guia en els processos d’adjudicació i en les contractacions que
portin a terme.

L’incompliment de les condicions establertes serà penalitzat com a falta molt greu o comportarà l’extinció del
contracte, segons estableix aquest document.
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>>> Ve de la pàgina anterior

Intervenció de Julio Martínez, President de la
FECETC, en la Taula de Contratació Pública
Social
https://www.facebook.com/fecetc/videos/125497
0601211859/

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


NOTÍCIES
Inauguració "Mou-te per les persones amb discapacitat", la causa
solidària de TMB per al 2016

Durant tres mesos els empleats realitzaran accions per sensibilitzar i conscienciar sobre la situació de les persones
amb discapacitat.

"Mou-te per les persones amb discapacitat" és una campanya que es porta a terme de manera conjunta amb el
Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), el principal portaveu i interlocutor del
col•lectiu davant les institucions. És una associació sense ànim de lucre creada l’any 1998 amb la finalitat de defensar
els drets de les persones amb discapacitat i les seves famílies a Catalunya.

Segons dades de l'Idescat del 2015, hi ha gairebé 515.000 persones amb alguna discapacitat reconeguda. Des de la
seva fundació treballa per la plena inclusió del col•lectiu en tots els àmbits de la vida (social, laboral, educatiu,

cultural, etc...) en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania.

Està integrat per 10 federacions i associacions que representen els diferents tipus de discapacitat, ja sigui física,

orgànica, intel•lectual, sensorial o trastorn mental. Aquestes entitats són: FECETC, ACAPPS, COCEMFE, DINCAT, Down
Catalunya, ECOM, FEPCCAT, FESOCA, ONCE i SM Catalunya.

Com en totes les edicions passades, aquest projecte és fruit dels suggeriments i propostes dels treballadors de TMB,

la participació desinteressada dels quals és fonamental per tirar endavant any rere any aquesta campanya.

Segueix a la pàgina següent >>>
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NOTÍCIES
Inauguració "Mou-te per les persones amb discapacitat", la causa
solidària de TMB per al 2016

ACTIVITATS DE NOVEMBRE CAMPANYA TMB "Mou-te per les
persones amb discapacitat"
Dones i discapacitat

• Dijous, dia 3, a les 12.00 h, en el vestíbul de l'estació Diagonal:
inauguració de l'exposició sobre els drets de les persones amb
discapacitat.
• Dimecres, dia 9, a les 12.00 h, a la seu d'ONCE Catalunya:

presentació de la Fundació Cermi Dones.
• Dimecres, dia 16, a les 18.00 h, a la Sala Gaudí: xerra-col•loqui
sobre les dones i l'ocupació.

• Divendres, dia 25, a les 18.00 h, a la Sala Gaudí: xerra-col•loqui
sobre la violència de gènere i la discapacitat.

https://www.facebook.com/fecetc/videos/1260856273956625/

>>> Ve de la pàgina anterior
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NOTÍCIES
La campanya "Una Poma per la Vida" de Condis i la Fundació
Esclerosi Múltiple se celebrarà el 4 i 5 de novembre 

La campanya "Una Poma per la Vida" que cada any organitzen Condis i la Fundació Esclerosi Múltiple per sensibilitzar
la societat sobre aquesta malaltia crònica se celebrarà aquest any el divendres 4 i el dissabte 5 de novembre.

La campanya es porta a terme als supermercats Condis on un voluntari demana als clients que comprin una poma al
preu d'1 euro i mig. Els fons recaptats es destinaran al manteniment i impuls del  programa de joves de la Fundació
Esclerosi Múltiple.

L'esclerosi múltiple es diagnostica principalment en persones joves d'entre 20 i 40 anys. Per això, la Fundació ha
engegat un programa adreçat a donar suport a aquest col•lectiu que veu que ha d'afrontar la malaltia coincidint amb
l'inici del seu projecte laboral i personal.

"Una Poma per la Vida" permet moltes vies de col•laboració. Una d'elles es fer-se voluntari  i contribuir a sensibilitzar
la societat sobre aquesta malaltia. Una altra és comprar la poma durant el cap de setmana del 4 i 5 de novembre. A
més, també es podran comprar pomes online i enviar-les als amics i coneguts. Igualment, quan s'acosti la data de la
campanya també es podrà col•laborar penjant una foto a les xarxes socials mentre es mossega la poma amb
l'etiqueta #mossegadasolidaria.
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NOTÍCIES
Igualtat i Conciliació: experiències i reptes

En el marc de la Setmana de la Responsabilitat Social, diverses entitats van explicar les seves experiències i
pràctiques per fomentar la igualtat de gènere i conciliar vida laboral i personal.

La taula rodona 'Igualtat i conciliació' va tenir lloc el 20 d'octubre com a part de la 7a Setmana de la Responsabilitat
Social. A l'acte hi va participar Ernest Clotet, regidor de serveis socials, participació i igualtat de l'Ajuntament d'Artés;
Xavier Pereira, membre de la Iniciativa per la reforma horària; Ana Rodríguez, directora d'estratègia i Projectes de
l'Institut Català d'Oncologia, i Josep Roset, gerent de gerent de Metropolis Grup.

Presència a la feina versus eficàcia
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"No s'ha de premiar la presència a la feina, sinó
l'eficàcia", va defensar Josep Roset, gerent de Metropolis
Grup, durant la seva intervenció. Roset va explicar les
claus del procés de reflexió que la seva organització
havia dut a terme per promoure la conciliació laboral i
personal i va presentar el seguit de accions que s'havien
establert posteriorment, entre les quals figuren el
teletreball, la flexibilitat horària, ampliar la durada dels
permisos de maternitat i paternitat i el temps assignat a
la lactància, ingressar les nòmines 4 dies abans de final
de mes o gaudir d'una tarda lliure el dia de l'aniversari.
"La flexibilitat i propiciar la conciliació de la vida
personal i professional no és només un discurs social, és
una veritable eina de gestió i motivació" va assenyalar
com a conclusió. 



NOTÍCIES
La Fundació CERMI DONES es reuneix amb la Vicepresidenta
Segona de la Comissió d'Igualtat del Congrés

Una delegació de la Fundació Cermi Dones (FCM), encapçalada per la seva vicepresidenta executiva, Ana Peláez
Narváez, es va reunir aquest dimecres a la seu del Congrés dels Diputats amb Ángela Rodríguez, vicepresidenta
segona de la Comissió d'Igualtat de la Cambra baixa, amb l'objectiu d'analitzar els assumptes prioritaris en l'agenda
de les dones i nenes amb discapacitat.

Com a qüestions urgents, la FCM ha traslladat a la diputada pel grup polític Units Podem-En Comú-En Marea la seva
preocupació per les violacions de drets fonamentals de les dones amb discapacitat que es produeixen a través del
mecanisme de la modificació de la capacitat legal, que elimina, entre uns altres, el dret a exercir el dret al vot i
autoritza la realització d'esterilitzacions sense el consentiment de les dones, segons explica l'entitat en una nota.

La Fundació ha posat de manifest la "necessitat d'adoptar una política pública en matèria de prevenció, detecció i
abordatge de la violència contra les dones que tingui en compte les demandes concretes de les dones amb
discapacitat i que inclogui l'engegada d'una Macroencuesta específica per conèixer aquesta realitat".

S'ha tractat, així mateix, l'obligació de garantir l'accés a la justícia de totes les dones amb discapacitat, posant
l'accent principalment en aquelles que es troben incapacitades legalment.

En la mateixa línia, s'ha abordat la necessitat d'adoptar mesures per protegir a les nenes amb discapacitat de l'abús i
l'assetjament, així com d'altres pràctiques per al control de la seva menstruació.

Un altre dels temes inclosos en l'agenda ha girat entorn de l'aplicació de polítiques reals i dotades de pressupost que
donin resposta a les milers de dones amb discapacitat que viuen en situació de pobresa al nostre país i abordar les
situacions d'exclusió que sofreixen les dones amb discapacitat migrants i refugiades.
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NOTÍCIES
La FECETC participarà a l’activitat “Oportunitats laborals i recursos
per a persones amb discapacitat”

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona
organitza l’activitat "Oportunitats laborals i recursos per a
persones amb discapacitat" on es reflexionarà sobre l’estat
del mercat laboral i de les oportunitats i recursos que tenen
els joves amb discapacitat a l’hora de buscar feina.

Com a representant de la FECETC hi participarà Miquel
Vidal, gerent de l’entitat. Altres participants seran Núria
Sanz (Fundació ONCE), Jordi Formiguera (Fundació Joia) i
Esther Sancho (Femarec).
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NOTÍCIES
La FECETC, gestionant capacitats

La FECETC ofereix informació i assessorament mitjançant un servei d’atenció personalitzada a les empreses que
vulguin incorporar persones amb discapacitat i fomentar la igualtat d’oportunitats entre els grups socials.

“Les empreses de 50 o més treballadors tenen l’obligació de reservar el 2% dels llocs de treball per a persones amb
discapacitat” Article 42 del RDL 1/2013.

Avantatges de la contractació de persones amb discapacitat.
• CONSTÀNCIA I IMPLICACIÓ.

• ESFORÇ DE SUPERACIÓ.

• IMATGE CORPORATIVA.

• DIVERSITAT.

• AJUST ECOCÓMICS.

Gestionem ofertes de treball, fem la preselecció dels candidats i el seguiment de la contractació a través del Serveis
d’Intermediació Laboral, un servei que l’ajudarà a cerca el personal i li donarà el suport que calgui perquè la inserció
sigui un èxit.
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