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EDITORIAL

Sembla ser que hem donat la volta al calendari per entrar en una nova etapa plena de més incerteses, si això és posible, 
més que les superades durant l'any 2017. Una greu conseqüència és que encara estem immersos en una crisi institucional 
i política per aquest motiu algun Centre Especial de Treball no ha pogut superar les difícils condicions que s'han 
presentat, a causa dels retallades a les subvencions salarials de manteniment de l'ocupació. 

Per aquest any 2018, la situació és de més difícil predicció, d'una banda, els Pressupostos Generals de l'Estat no estan 
aprovats, amb el que la negociació de Polítiques Actives i la seva corresponent Conferència Sectorial, -de la qual depèn el 
nivell i grau de les subvencions per a tota l'ocupació protegida-, entra en un núvol fosc i ple de incertesa. Sense el 
coneixement d'aquestes transferències cap a les comunitats autònomes és impossible realitzar el càlcul de l'import els 
correspon. A Catalunya la tempesta perfecta està instal·lada al nostre país, és incalculable les partides pressupostàries a 
aprovar pels CET en el Parlament a proposta del “futur” Govern. 

També quan es pactin els increments salarials en el Conveni col·lectiu -aquesta és una tasca que no hem pogut finalitzar 
en aquest període de responsabilitat-, corresponents a les anualitats 2016, 2017 i 2018, han de negociar internament les 
condicions de les liquidacions corresponents. I una informació complementària, per assenyalar els decorats del 2018, és la 
modificació de l'addicional 4ª de la Llei General dels Contractes del Sector Públic que ens afecten d'una manera doble, 
una en tant que les administracions públiques deuen reservar fins a un 10% del seu pressupost d'inversions per a la 
contractació de CET, i dos és que aquests CET deuen ser reconeguts com “d'iniciativa social”, així que es pot donar la 
paradoxa que una bona noticia s’acabi convertint en una mala noticia. 
La nostra recomanació és que els responsables de les entitats contemplin unes previsions molt conservadores i que 
assegurin i reforcin les seves capacitats financeres. 

Aprofito aquest espai per convidar als CET associats a la propera Assemblea Gral. Ordinària del 20 de febrer 2018 on 
serà per mi un plaer compartir i saludar-vos personalment. 

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

-01 de gener de 2018. 
Entrada en vigor RD1077/2017 del 4%d'augment del salari mínim (SMI) pel 2018. 

-10 de gener de 2018. 
Reunió Junta Directiva FECETC 

- 11 de gener 2018. 
Reunió Consell Economia Social de Badalona 

 -15 de gener de 2018. 
Reunió Cocarmi 

-26 de gener de 2018 
Reunió Ajuntament de Barcelona: "Capacitat i talents per les empreses".  
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SIOAS 2017
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
FIRA DISCAPACITAT I OCUPACIÓ, 13-14 MARÇ 2018, A LES DRASSANES REIALS 
DE BARCELONA.

Fira dis- Capacitat i Ocupació, que es farà el 13 i 14 de març 2018 a les Drassanes Reials de Barcelona 
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NOTÍCIES
FIRA DISCAPACITAT I OCUPACIÓ, 13-14 MARÇ 2018, A LES DRASSANES REIALS 
DE BARCELONA.

Programa de la Fira dis- Capacitat i Ocupació, que es farà el 13 i 14 de març 2018 a les Drassanes Reials de Barcelona 

Dimarts 13 de març de 2018 
10:00h Obertura de la fira 
10:00h-11:00h. Taller: Saps com fer un CV per competències?.  Barcelona Activa, SA. 
11:00h-12:00h. Taller: Eines per emprenedors. Barcelona Activa, SA. 
12:30h-13:00h Inauguració institucional 
13:00h-14:00h Taula: "Gestió del talent divers a les empreses: el repte de la inclusió". 
Transports Metropolitans de Barcelona, SA. Raül Casas, Responsable  Promoció Corporativa 
Specialisterne, SA. Francesc Sistach, Director General a Espanya i Llatinoamèrica 
Arcasa Apetito, SL. Ferran Coronado, Director Unitat de Negoci 
Modera: Mercedes Fernández, Foro de RR.HH. de Foment del Treball 
14:00h Networking: “Sí, i millor!, amb 2% de treballadors amb discapacitat. *2% quota de reserva legal. Decret 86/2015” 

Dimecres 14 de març de 2018 
11:00h-12:00h: Taller. Busques feina? Posa en valor les teves competències com a candidat/a. 
12:00h-13:00h: Taller. Coratge!, secret de l'entrevista. Avi Mashiah, t'endinsaràs en el coneixement de tu mateix que t'ajudarà, 
gracies a les eines de coaching, empowerment i lideratge 
13:00h-14:00h: Taula:  “Model d'empreses d'emprenedors”. 
Batec Mobility, SL. Laura Gonzalvo, Directora de projectes i màrqueting estratègic 
Ilusion+, Pau Torres, CEO. 
Modera: Julio Martínez, membre Junta Directiva de FECETC 
14:00h Networking: “Sí, i millor!, amb 2% de treballadors amb discapacitat. *2% quota de reserva legal. Decret 86/2015” 
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NOTÍCIES
FIRA DISCAPACITAT I OCUPACIÓ, 13-14 MARÇ 2018, A LES DRASSANES REIALS 
DE BARCELONA.
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NOTÍCIES
LA FECETC ES REUNEIX AMB INÉS ARRIMADES   

12-01-2018 | Cs 

La candidata de Cs critica que 'el Govern ha dejado de lado los temas sociales reduciendo un 50% las ayudas y sólo se ha centrado 
en el Procés' 

'Arrimadas ha criticado que 'el Govern ha dejado de lado los temas sociales reduciendo un 50% las ayudas y sólo se ha centrado en 
el Procés' cuando hay '15.000 personas que están pasando una situación muy difícil'. Por eso, ha reiterado que 'hay que centrarse en 
lo que nos une y no en lo que nos separa'. 
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NOTÍCIES
INES ARRIMADAS VISITA ILUNION 

Un placer recibir hoy a @InesArrimadas y a @FECETC en el Hotel #ILUNION Auditori, perteneciente a nuestra cadena hotelera 
@Ilunionhotels, donde han podido conocer cómo funciona este innovador Centro Especial de Empleo #CEE #discapacidad 
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NOTÍCIES
INCREMENT DEL SALARI MINIM INTERPROFESSIONAL, PER ALEJANDRO JOVER 

Al BOE de 30 de desembre de 2.017 es va publicar el Reial Decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim 
interprofessional (SMI) del 2018 en 735,90 euros mensuals (10.302,60 euros). 

D’aquesta manera els imports aprovats mitjançant aquest reglament suposen un increment del 4 per cent respecte al SMI 
corresponent a l’any 2.017. 

Al respecte d’aquesta norma s’han de fer una sèrie de consideracions a tenir en compte de cara a la possible afectació a les 
empreses en general i als Centres Especials de Treball en particular. 

En primer lloc tenim que tenir en compte que, segons preveu l’article 3 del Reial Decret 1077/2017, la revisió del SMI no afectarà a 
l’estructura salarial ni a la quantia dels salaris professionals que vinguessin percebent els treballadors quan aquests salaris fossin 
superiors a referit salari mínim. 

Ara bé, s’ha de tenir en compte que aquest precepte estableix que, a efectes de procedir en aquesta compensació, el salari 
mínim en còmput anual que es prendrà com a terme de comparació serà el resultat d’addicionar al SMI anual fixat (10.302,60 
euros) els complements salarials a que es refereix l’article 26.3 de l’Estatut dels Treballadors als que tinguessin dret els 
treballadors en virtut de conveni col·lectiu o de pacte amb l’empresari. 

A aquest respecte hem de tenir pressent que el citat article 26.3 de l’Estatut dels Treballadors fa una distinció entre salari base i 
complements salarials, establint que mentre el salari base es fixa per unitat de temps, els complements salarials es fixen en 
funció de circumstàncies relatives a les condicions del treballador (antiguitat, plus idiomes...), al treball realitzat (plus nocturnitat, 
plus perillositat, plus responsabilitat...) o a la situació o resultats de l’empresa (bonus per resultats). 

Per tant, a l’hora de addicionar els diferents conceptes salarials als que té dret el treballador, a fi de arribar al terme de 
comparació a efectes de procedir a la compensació i absorció, tindrem que veure si els mateixos retribueixen unes determinades 
circumstàncies personals, per raó del lloc de treball o per la situació de l’empresa (en aquest cas es tindria que addicionar) o, per 
contra, retribueix pròpiament el temps de treball (en aquest cas no es tindria que addicionar). 
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NOTÍCIES
INCREMENT DEL SALARI MINIM INTERPROFESSIONAL, PER ALEJANDRO JOVER 

Pel que fa al  sector del treball protegit, entraríem en discussió de si el plus d’activitat que preveu el conveni col·lectiu de centres 
especials de treballadors físics i/o sensorials ha de tenir la consideració de complement salarial, que es com es catalogat pel propi 
conveni col·lectiu, o com a salari base, donat que  la seva retribució es fixa per raó de temps. 

Personalment jo m’inclino per aquesta segona opció, però la naturalesa d’aquest plus d’activitat és interpretable. En qualsevol 
cas, la qüestió té la seva rellevància doncs, si consideréssim que aquest plus d’activitat té naturalesa de complement salarial, les 
taules salarials es podrien trobar per sota del salari mínim. 

Aquesta discussió no escau en el conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de 
Catalunya en que totes les percepcions salarials previstes (plus d’antiguitat, plus de colònies i plus de nocturnitat) son clarament 
complements salarials que s’han d’addicionar a l’import del SMI per trobar el terme de comparació. 

D’aquesta manera, a les taules salarials d’aquest conveni troben que les categories de peó i d’especialista de tercera estan per 
sota del salari mínim. 

Es cert que aquest conveni, que es va signar al 2.016, fixa el salari del peó en el SMI i que segons la Disposició Transitòria 1ª del 
Reial Decret 1077/2017 en els convenis col·lectius vigents a 1 de gener de 2.017 que utilitzin el SMI com a referència per determinar 
el salari es tindrà en compte el SMI fixat per l’any 2.016 incrementat en un 2 per cent i que això suposaria que el salari base per 
aquesta categoria pujaria a 668,30 euros. 

No obstant, no hem d’oblidar que, com s’indica a la pròpia disposició transitòria,  aquesta previsió no implica que l’empresari no 
hagi de revisar els salaris dels treballadors que siguin inferiors en el seu conjunt i còmput anual al SMI per a l’any 2.018. 

Alejandro Jover Antoniles 
BUFETE JURIDICO JOVER 
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NOTÍCIES
LA FECETC, A LA REUNIÓ DE L'ÀMBIT PARTICIPAT DE L'ECONOMIA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA DE BARCELONA 

El president de FECETC, Julio Martínez, va assistir, dijous 25, a la reunió de l'Àmbit Participat de l'Economia Social i Solidària a 
Barcelona, organitzada pel Comissionat d'Economia Social i Desenvolupament Local i Consum de l'ajuntament de la ciutat. A la 
trobada van prendre part 15 representants de 12 entitats de l'economia social; en ella es va parlar dels diferents àmbits que 
abasta aquesta nova economia, i que inclou des del consum responsable a l'economia de les cures, els usos del temps, una 
moneda ciutadana i el desenvolupament de proximitat. També es va parlar d'un camp en què aquest comissionat participa 
activament, com és la contractació pública responsable. 
La convocatòria  de subvencions  de promoció i reforç de l'economia social i solidària, els nous equipaments d'innovació 
socioeconòmica a Barcelona Activa, el programa B-Mincome  i l'espai per a la gent que comença van ser altres temes de l'ordre 
del dia. 
Segons Julio Martínez, va ser una reunió molt enriquidora i de la qual destaca, entre altres coses, el fet que s'ha reiniciat la 
participació de les entitats de segon i tercer nivell aquest comissionat.   
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NOTÍCIES
ASSOCIA'T A LA FEDERACIÓ DE CENTRES ESPECIAL DE TREBALL (FECETC) 

CET Associa't!  

Dintre de les accions del 25 Aniversari es desenvolupa, una Campanya per incorporar 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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