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EDITORIAL

Seguim en el racó de pensar. En aquest mes de novembre de 2017 no s'ha mogut ni una mosca, solament ens preocupa
de manera més immediata que s'acabi al més aviat possible aquesta incertesa i inseguretat econòmica, que està afectant 
a la sostenibilitat i continuïtat de les nostres entitats. A dia d'avui, no s'han rebut les imprescindibles resolucions que tenen 
a veure amb les subvencions de manteniment dels llocs de treball als Centres Especials de Treball (CET), destinades als 
treballadors amb discapacitats de no especials dificultats i als que tenen d'aquests, un grau del 33%. 
Dit d'una altra manera, com que avui la majoria de CET -per no dir tots- tenen en les seves plantilles treballadors de 
capacitats diferents, la mitja percebuda per lloc de treball entre tots els CET de Catalunya és del 28% del Salari Mínim 
Interprofessional (SMI). A un mes de finalització de l'any, en termes comptables, o molt han de canviar les coses o em 
temo que acabarem en condicions irrecuperables. 
I això que han aparegut oportunitats importants que -segurament- no podrem aprofitar, com la posada en funcionament 
de la nova Llei de Contractes del Sector Públic com a transcripció de les normatives europees 23/2014 i 24/2014 que fan 
referència a la incorporació de clàusules socials, inclosa les reserves de mercats pels CET fins a un 7% dels pressupostos, en 
creixement gradual. 
No les podrem aprofitar perquè deuríem haver practicat, fórmules d'acompanyament mutu com a Unió Temporal 
d'empreses (UTE) o haver experimentat mútuament entre centres subcontractacions de licitacions, compres col·lectives 
o transferència de coneixements, experiències o recursos financers, no podrem dir que no estàvem advertits. 
El resultat serà que d'aquestes oportunitats s'aprofitaran els millor preparats, els més forts estructuralment i les entitats 
que hagin tingut productes o serveis propis no dependents de les administracions públiques. 
Per acabar de rematar la situació, la nova Llei de Contractes del Sector Públic ha modificat la Llei General de les Persones 
amb Discapacitat, referent a la nova definició de Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social, que afectarà de moment, 
a totes les entitats que vulguin aprofitar les oportunitats derivades de les clàusules socials de les licitacions públiques. 
La FECETC està treballant, com sempre, per ajudar i facilitar aquesta transició de les nostres entitats cap a un futur 
prometedor, però són necessaris recursos financers, humans i tècnics per sostenir els projectes de futur. 
Bon desembre a tothom. 

Julio Martinez 
President FECETC 
ASSOCIA'T Representem, Defensem, Potenciem i Avancem amb els CET 
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AGENDA
REUNIONS, JORNADES I ACTIVITATS D'INTERÈS

-02 de novembre de 2017. 

Grup Inserció laboral BCN Activa, Ajuntament de Barcelona

-08 de novembre de 2017. 

Junta Directiva FECETC 

- 09 d'octubre de 2017. 

Reunió Cocarmi 

 -14 de novembre de 2017. 

Setmana RSC Networking 

-15 de novembre de 2017. 

Presentació Activa Mutua: Informe Absentisme laboral de persones amb discapacitat 

-16 de novembre de 2017 

Presentació BizBarcelona 2018 Suma-t'hi. Transforamció tecnològica, social i econòmica  

-20 de novembre de 2017 

Taula de contractació Pública Ajuntament de Barcelona 

-27 de novembre de 2017 

Jornada 25 anys FECETC:"CET d'iniciativa Social i Contractació sector públic" 

Assemblea Gral Extraordinària FECETC 

Reunió Secretario de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

-30 de novembre de  2017 

Jornada Cocarmi "Cap a una Societat reslent i inclusiva" 
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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
JORNADA: CENTRES ESPECIALS DE TREBALL I LA NOVA LLEI DE CONTRACTES 
DEL SECTOR PÚBLIC. BARCELONA, 27 DE NOVEMBRE 2017  

Llums i ombres dels  Centres Especials de Treball a la nova Llei de Contractes del Sector Públic 

29 de novembre de 2017.- Temps de canvis per als Centres Especials de Treball (CETs). L’origen d’aquests canvis l’hem de trobar en la 
nova Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, una llei que va ser analitzada en la jornada de FECETC ‘Centres Especials de Treball i 
la nova Llei de Contractes del Sector Públic’ que va tenir lloc  dilluns 27 de novembre a la seu de Foment del Treball i que va aplegar 
un centenar d’assistents. 

La trobada va ser inaugurada pel president de la nostra federació, Julio Martínez, i per la vicepresidenta de Fepime, Roser Moré, la 
qual va recordar que l'objectiu de la mateixa era "reflexionar" sobre la nova llei, que destaca, entre altres coses, per la seva voluntat 
d'aportar transparència a la contractació pública, apostar per una millor relació qualitat-preu i facilitar la participació de les petites i 
mitjanes empreses i les empreses socials. També persegueix una major eficiència de la despesa pública i millorar el nivell de serveis 
als usuaris. 
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Segueix a la pàgina següent >>>



NOTÍCIES
JORNADA: CENTRES ESPECIALS DE TREBALL I LA NOVA LLEI DE CONTRACTES 
DEL SECTOR PÚBLIC. BARCELONA, 27 DE NOVEMBRE 2017 

La sessió va tenir com a primer ponent el director general de contractació administrativa de l’ajuntament de Barcelona, Francisco 
Blanco, impulsor al consistori de l’aplicació de clàusules socials a les licitacions municipals. 

A continuació, l’advocat del bufete Jover, Alejandro Jover, va exposar, després de parlar dels seus antecedents, la nova figura del 
Centre Especial de Treball d’Iniciativa Social regulada per la llei. 

La tercera ponència del matí va anar a càrrec de Marc Vilar, advocat del Col·lectiu Ronda i col·laborador de FECETC  en temes legals. 
Vilar va parlar de les clàusules socials de la nova llei. 

Per llegir tot la informació de la Jornada us podeu adreçar a la secció de notícies de la web de la FECETC. 
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NOTÍCIES

La FECETC després d'organitzar la jornada sobre la nova Llei de Contractes del Sector Públic, va fer 
l'Assemblea.  

A la cloenda de la Jornada va assistir la Ministra de Empleo y Seguridad Social D. Fátima Bañez. 

El president de la Fecetc D. Julio Martinez li va fer entrega d'una litografia del 25è aniversari de la Federació. 
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ASSEMBLEA FECETC.



NOTÍCIES
GUIA DE CONTRACTACIÓ RESPONSABLE TIC AJUNTAMENT DE BARCELONA . 
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Barcelona es dota de noves guies de Contractació Pública Innovadora i de compra de serveis TIC 
  
La tercera reunió de la Taula de Contractació Pública, que reuneix el teixit empresarial i associatiu de la ciutat, ha 
servit també per avançar el Pla de Contractació Pública Sostenible del 2018

Barcelona fa una aposta estratègica per la contractació pública per a la innovació (CPI) basada en la definició de 
reptes per millorar l’eficiència de la contractació municipal 

Amb els nous protocols i guies la compra pública municipal s’orienta definitivament a l’assoliment d’objectius 
d’eficiència social, ambiental i d’innovació i de relació digital amb els ciutadans a partir d’una governança
democràtica 

  



NOTÍCIES
 ARTICLE D'ALEJANDRO JOVER: INSCONSTITUCIONALITAT DEL “PRINCIPI 
D’EFICACIA NACIONAL” PREVIST A LA LLEI DE GARANTIA D’UNITAT DE MERCAT
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La Llei 20/2013 de Garantia d’Unitat de Mercat (LGUM) establia en els seus articles 19 i 20 mecanismes que 
permetien que els operadors jurídics que es trobessin establerts legalment en qualsevol part del territori espanyol 
poguessin exercir la seva activitat econòmica arreu del territori nacional, sempre que complís els requisits per a 
l’accés a l’activitat en el seu lloc d’origen, establint el principi d’eficàcia en tot el territori nacional. 

D’aquesta manera, l’article 19.1 de la citada llei preveia que des del moment en que un operador econòmic esta 
legalment establert en un lloc el territori espanyol aquest pot exercir la seva activitat en tot el territori, sempre que 
compleixi amb els requisits d’accés a l’activitat del lloc d’origen. 

Per la seva banda, l’article 20 d’aquesta mateixa norma establia que tant les autoritzacions, llicencies, habilitacions i 
qualificacions professionals obtingudes d’una autoritat competent per l’accés o l’exercici d’una activitat com les 
inscripcions en els registres que siguin necessàries per l’accés o exercici d’un activitat econòmica tindrien plena 
eficàcia nacional en tot el territori nacional, sense que poguessin exigir-se a l’operador econòmic el compliment de 
nos requisits o altres tràmits addicionals. 

Això suposava pel que fa als CET que aquest podien actuar en tot el territori espanyol en base a la qualificació i 
registre obtingut en una determinada Comunitat Autònoma. 

En aquest sentit es va pronunciar la Secretaria del Consejo para la Unidad de Mercado a la seva resolució de 8 
d’abril de 2.014 arribava a la conclusió de que no podia exigir-se una nova qualificació e inscripció en el registre 
corresponent a les empreses ja habilitades com CET per una autoritat competent d’una altre Comunitat 
Autònoma. 

Tot aquest panorama ha canviat radicalment amb la sentencia del Tribunal Constitucional 79/2017, de 22 de juny, 
que estima parcialment el recurs de inconstitucionalitat interposat pel Parlament de Catalunya i declara 
insconstitucionals els articles 19 i 20 de la LGUM.  



NOTÍCIES
ARTICLE D'ALEJANDRO JOVER: INSCONSTITUCIONALITAT DEL “PRINCIPI 
D’EFICACIA NACIONAL” PREVIST A LA LLEI DE GARANTIA D’UNITAT DE MERCAT 

Aquesta sentencia ve a dir que el denominat principi d’eficàcia nacional, tal i com es configura a la LGUM suposa una excepció al 
principi de territorialitat de les competències en que es fonamenta el nostre model constitucional de distribució de les 
competències, doncs les normatives de les Comunitat Autònomes relatives a l’accés de l’activitat econòmica passa a tenir 
efectes supraterritoriales quan es consideren normatives del lloc d’origen de l’operador econòmic, però al mateix temps les 
normatives autonòmiques deixen de tenir efecte dintre del propi territori de la Comunitat Autònoma de destí. 

El Tribunal Constitucional entén que a les resolucions emeses per una determinada Comunitat Autònoma només es pot 
reconèixer efectes fora del seu territori quan existeixi una legislació estatal comú o una pluralitat de legislacions autonòmiques 
que fixin un estándar equivalent. 

Per tant es deixiaria oberta la possibilitat de que el Govern de l’Estat reconegues l’eficàcia en tot el territori nacional de les 
resolucions que es dicten en virtut de competències executives en aplicació de normativa estatal, el que permetria que els CET 
actuessin arreu del territori nacional amb la qualificació emesa per una Comunitat Autònoma. 

A falta d’aquesta normativa hem d’entendre que els CET només poden actuar com a tals en el territori en el que es troben 
qualificats. 

Alejandro Jover Antoniles 
ABOGADO ASOCIADO 
BUFETE JURIDICO JOVER 
www.jover-abogados.com 
E-mail: alejandrojover@jover-abogados.com 
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NOTÍCIES
MANISFEST COCARMI : PELS DRETS HUMANS DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 

Per aquest motiu, les entitats catalanes de la discapacitat, unides en el Comitè Català de Representants de Persones amb 
Discapacitat (COCARMI), fan públic aquest manifest: 

Perquè les persones amb discapacitat puguem exercir el nostre dret de ciutadania, hem d’accedir, utilitzar i gaudir de tots els 
espais, productes i serveis que ofereix la societat. 

L'accessibilitat universal és un dret de totes les persones i un bé social bàsic que cal garantir. 

Un entorn accessible millora la qualitat de vida i afavoreix la participació en la societat de tothom i, en especial, de les persones 
amb discapacitat. 

Les barreres a l’accessibilitat i les actituds de discriminació han dificultat l’accés al treball de les persones amb discapacitat. 
De fet, només 4 de cada 10 persones amb discapacitat en edat laboral treballen. 

A aquesta realitat, cal sumar-hila difícil situació del mercat de treball, amb pocs llocs de treball disponibles i feines temporals i 
precàries. 

Ara, tenir una feina no garanteix la inclusió social. 

Les persones amb discapacitat tenim dret a treballar, i a escollir lliurement la nostra feina. 
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NOTÍCIES
MANISFEST COCARMI : PELS DRETS HUMANS DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

Per avançar en la nostra inclusió laboral, cal: crear nous llocs de treball, millorar les condicions de treball, promoure la formació 
contínua i la promoció professional. 

Per aconseguir-ho s’han de replantejar les polítiques públiques i comptar amb la col·laboració de les entitats de persones amb 
discapacitat i les seves famílies. 

Aquestes entitats han estat pioneres en l'atenció a les persones amb discapacitat i en unir-se entre elles. Però, ara veuen perillar 
la seva feina perquè depenen massa dels diners públics. 

Per fomentar la participació en la societat de les persones amb discapacitat cal revisar el model de finançament de les entitats, 
ofereixin o no ofereixin serveis públics. 

Si garantim l'accessibilitat universal i un moviment associatiu fort, garantim els drets humans de les persones amb discapacitat 
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NOTÍCIES
ASSOCIA'T A LA FEDERACIÓ DE CENTRES ESPECIAL DE TREBALL (FECETC)

Campanya de Captació de Nous CET Associats  

Dintre de les accions del 25 Aniversari es desenvoluparà, una Campanya per aconseguir la incorporació de Nous 
Associats a la FECETC. 

La situació actual, en la que estem immersos, fa encara més important la necessitat de 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 
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