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Assemblea General Extraordinària de FEICAT
El dia 12 de març es va celebrar l’Assemblea General Extraordinària de FEICAT per tal de presentar un paquet
de mesures, proposades per la Junta Directiva, davant la situació econòmica, social i política actual.
L’Assemblea es va celebrar al Palau Macaya, de la Fundació “La Caixa”.
Hi varen ser representades un 72% de les empreses amb dret a vot.
Excepcionalment, abans d’iniciar l’assemblea, ens va visitar el Sr. Xavier
López, director general d’economia social, cooperativa i treball
autònom, qui, a part de saludar els presents, va fer una breu dissertació
sobre la situació dels ajuts públics a les empreses d’inserció i la situació
d’ofec econòmic que esta patint la Generalitat.
Ja iniciada l’Assemblea, el Sr. Alberich va informar que el mes de gener la presidència de FEICAT es va reunir
amb el nou conseller Felip Puig. A part de comentar-li la problemàtica actual de les E.I. se li varen entregar
unes gràfiques sobre la disminució dels ajuts a la contractació contrastades amb l’increment del personal
d’inserció contractat. També es va informar a l’Assemblea de la participació de FEICAT en la comissió mixta de
contractació responsable de l’Ajuntament de Barcelona que ha acordat un document que esdevindrà una
Instrucció que obligarà a incloure clàusules socials a totes les contractacions públiques de l’Ajuntament. Aquest
exemple podria ser replicat a qualsevol administració.
El Sr. Alberich va insistir en la importància d’enfortir els lligams amb
l’empresa ordinària. Aquests lligams son indispensables per a no perdre el
sentit de la missió de les empreses d’inserció: la creació de llocs de treball
d’inserció. Com que és conegut que la contractació pública anirà en
descens, haurà de ser l’empresa privada qui s’haurà de consolidar com a
principal client nostre i part essencial en la posterior incorporació dels
nostres usuaris al mercat laboral ordinari. Per tal d’enfortir aquest lligam,
la Junta proposa, com a primera mesura, iniciar una línia de diàleg amb
Foment del Treball, la patronal més important de Catalunya, per tal de
signar un conveni de col·laboració i anar incorporant paulatinament a
FEICAT en l’estructura de Foment. Aquesta proposta es va aprovar per
unanimitat.
En segon lloc, la Junta directiva proposa a l’Assemblea iniciar l’elaboració
d’un conveni col·lectiu propi per a les Empreses d’Inserció. En realitat, és
una mesura que ja preveu la mateixa llei d’empreses d’inserció. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és el d’avalar a la Junta per tal de que iniciï, d’acord
amb sindicats i Generalitat, el procés de redacció d’una proposta de
conveni per tal de que sigui, posteriorment, referendada en una nova
assemblea. Aquesta proposta es va aprovar amb un sol vot en contra.
Aquests resultats reafirmen la cohesió interna de la Federació.

Amunt Ebre!!!
Tal com us anunciàvem en l’anterior Info-FEICAT, una nova empresa s’incorpora a la
gran família d’empreses d’inserció de Catalunya: Amunt Ebre E.I. Volem donar-vos la
més calorosa benvinguda. Per una banda ens cal destacar el sector on feu feina: La
transformació i comercialització de productes agroalimentaris ecològics i d’altra banda
el fet que sou a Deltebre un municipi de les comarques tarragonines on les empreses
d’inserció tenien menys presència. L’enhorabona i ànims Amunt Ebre

La presència de FEICAT
Una de les funcions de la federació és estar presents en
aquells actes públics que considerem transcendents i on cal
que les empreses d’inserció hi siguin representades.
D’aquest dos darrers mesos volem ressaltar la nostra
presència i participació en la Presentació de la proposició de
Llei de Suport a l’Emprenedoria i Treball autònom que es va
celebrar al Parlament de Catalunya el 5 d’abril. Tot i que les
competències de la Generalitat son limitades a l’hora de
facilitar als emprenedors les seves iniciatives, qualsevol
actuació que simplifiqui les tramitacions serà benvinguda.
També ressaltem la nostra presència en la presentació del Pla d’Inclusió Social de Barcelona 2012 – 2015
al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, el dia 3 d’abril i la jornada sobre convenis col·lectius en els
CET’s organitzada per la FECETC el dia 21 de març. D’altra banda destaquem la presentació de la 2a Edició
del programa d'Emprenedoria Social de l’Obra Social de “La Caixa”, al Palau Macaya, on per cert, la nostra
companya Catalina Gonzalez va tenir una brillant intervenció.

Nova Botiga a Vilafranca del Penedès
Els companys de Nou Set, Empresa d’Inserció, inauguren el dia 29 d’abril
una nova botiga de roba de segona mà. Aquesta ha estat possible
gràcies a un acord amb Formació i Treball i la participació de Càritas de
Vilafranca, Centre Vila i la Fundació “La Caixa”.
La botiga esta instal·lada al centre de la ciutat, al carrer Sant Pere 46.
Des de FEICAT els donem l’enhorabona i els desitgem molta sort.

ei! Comercialització on line
El passat 4 d’abril, a la seu de l’Observatori d’Economia Solidaria es va celebrar la
primera reunió de treball amb totes les empreses d’inserció interessades en anunciar
els seus productes o serveis a través de la Web “ei!”. La reunió va tenir una molt bona
assistència i es varen resoldre dubtes tècnics i del procediment en fer les vendes on
line. Sens dubte que aquest projecte serà clau, a més llarg termini, per la presència
pública i comercialització de les empreses d’inserció. Volem engrescar a totes les
empreses d’inserció a que participin en aquest nou projecte ja que com més
productes i serveis s’ofereixin més repercussió tindrà.
La Federació FEICAT – Empreses d’Inserció de
Catalunya, està formada per les Empreses d'Inserció
que estan a l’empara de la legislació vigent (Llei
27/2002 i Llei 44/2007 de 13 de desembre de 2007).

Amb la
col laboració de

·

