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Resolució del Ple del Parlament de Catalunya sobre la Inserció Laboral
de les persones amb més diﬁcultats

Parlament de Catalunya

Tal com es va informar a les empreses sòcies, el Parlament de Catalunya va aprovar per àmplia majoria, en la sessió
tinguda el 25 d'abril de 2014, una moció que per la seva transcendència us reproduïm íntegrament:

“1. El Parlament de Catalunya denuncia que la reducció del 57% dels fons de l’Estat per a polítiques actives d’ocupació
efectuada en els darrers dos anys és un greu impediment en la lluita contra el principal problema que avui té la nostra
societat: l’atur.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir al Govern de l’Estat que:
a) Doni a conèixer, en el termini més breu possible, la dotació per a polítiques actives d’ocupació per al 2014, que aquesta
dotació recuperi el nivell de fa tres anys i que tingui un abast pluriennal.
b) Efectuï el traspàs de les polítiques passives contra la desocupació, per tal de poder gestionar-les en coherència amb
les polítiques actives.
c) Recuperi les boniﬁcacions a la contractació de persones de més de quaranta-cinc anys.
d) Recuperi les prestacions per a persones aturades de més de quaranta-cinc anys en els termes anteriors al Reial decret
20/2012, del 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
e) Fixi el salari mínim interprofessional en 969 euros mensuals per tal de seguir les recomanacions de la Carta social
europea, en el sentit que sigui equivalent al 60% del salari mitjà. Caldrà regularitzar la proporció de les subvencions a
la contractació i el manteniment de persones amb discapacitat als centres especials de treball.
f) Modiﬁqui l’articulat del Reial decret llei 1/2013, del 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de manera que inclogui la preferència a la contractació de persones amb discapacitat en el mercat ordinari i l’orientació dels centres especials de treball per a la contractació de persones amb discapacitat amb diﬁcultats especials –persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral o
trastorn mental amb un grau de discapacitat a partir del 33% i persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau
de discapacitat a partir del 65%.

g) Estableixi criteris d’acció positiva en els ajuts i
suports als col·lectius de persones amb discapacitat
amb diﬁcultats especials pel que fa als ajuts per al
manteniment de la contractació en els centres especials de treball i a la inversió en els centres d’iniciativa
social sense ànim de lucre.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Presentar-li un projecte de llei d’ocupació i del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) dins aquest període de
sessions, havent-lo debatut i acordat amb els agents
econòmics i socials i les entitats municipalistes.
b) Garantir el paper central del Servei d’Ocupació de
Catalunya en tots els processos d’inserció laboral fent
que, en tots els casos, les persones que inicien procesSala del Parlament de Catalunya
sos d’intermediació o inserció sigui orientades i se’ls
valori l’ocupabilitat des de les oﬁcines de treball de la Generalitat, les aules de recerca intensiva de feina o els serveis
d’ocupació municipals que treballin coordinadament amb el SOC. I prioritzar, en els convenis de col·laboració que
estableixi el SOC amb les agències privades de col·locació, els col·lectius de més difícil ocupabilitat a criteri del Consell de
Direcció del SOC, per a garantir que «no es destinarà ni un euro públic al mercat d’intermediació que no tingui com a
prioritat atendre els col·lectius més desafavorits».
c) Garantir l’equitat en l’accés de les polítiques d’ocupació fent que a les persones aturades que, havent-ne valorat
l’ocupabilitat, hagin obtingut un resultat que permeti i aconselli una incorporació immediata al mercat de treball, tant
perquè les ocupacions i els sectors a què s’adreça llur recerca de feina són favorables, com perquè no tenen mancances
signiﬁcatives de formació o experiència, seran les que rebran atenció des del SOC mateix.
d) Iniciar un diàleg amb les empreses d’inserció i les entitats d’acció social especialitzades en la inserció laboral de persones amb diﬁcultats d’inserció en el mercat ordinari i amb risc d’exclusió social, per a deﬁnir conjuntament un model de
col•laboració i un model d’intervenció orientat a millorar l’eﬁciència en la inserció d’aquests col·lectius. I destinar-hi
suport i aplicació amb una nova partida de 2.399.000 euros dins l’exercici del 2014.
e) Concretar, en el marc de la Llei d’ocupació de Catalunya i del Servei d’Ocupació de Catalunya, el mecanisme d’actuació
per a garantir l’equitat a l’accés de les polítiques d’ocupació, i deﬁnir la col·laboració publicoprivada entre el SOC i les
entitats que per llur pròpia naturalesa integren el sistema de polítiques públiques d’ocupació de Catalunya.
f) Habilitar mecanismes de participació dels usuaris del SOC i de les entitats que hi col·laboren per a incorporar llur veu
al procés de millorament.
g) Posar en marxa accions de comunicació i campanyes informatives, conjuntament amb els agents socials, els sindicats
i les patronals, per a fomentar que els empresaris valorin més positivament les competències dels aturats de més de
quaranta-cinc anys i d’altres col·lectius amb diﬁcultats especials d’inserció.
h) Avançar al principi de cada any, en la mesura que la distribució dels fons estatals ho permeti, les convocatòries d’ajuts
a les empreses d’inserció i a les entitats socials, per tal que aquestes puguin programar correctament llur activitat.
i) Impulsar, en la contractació pública de tots els departaments de la Generalitat i de totes les entitats del sector públic
de la Generalitat, la incorporació de clàusules socials, entre les quals hi hagi les que permetin valorar el percentatge de
contractació per part de les empreses i les entitats de persones amb discapacitat, risc d’exclusió social, o en ambdues
situacions. I informar-lo en el termini de tres mesos de
les actuacions dutes a terme en aquesta matèria.
j) Fer, en el termini de sis mesos, un estudi sobre la possibilitat de regular, implementar i divulgar una etiqueta o
distintiu de productes elaborats o serveis prestats pels
centres especials de treball, cooperatives socials o
empreses d’inserció o empreses socialment responsables que col·laborin inserint persones amb risc d’exclusió
social.

Saló de Plens del Parlament de Catalunya

k) Normativitzar el servei prelaboral per tal que les
entitats que treballen per a la inserció de persones amb

problemes de salut mental puguin fer pràctiques no laborals amb garanties i seguretat jurídica.
l) Iniciar un procés de diàleg amb les organitzacions representatives dels centres especials de treball per tal de correlacionar els ajuts que reben i el nombre mínim de recursos de suport amb el grau de discapacitat. Caldrà establir una distribució proporcional dels recursos, que reculli l’acció positiva per a les persones amb discapacitat amb diﬁcultats especials
–persones amb paràlisi cerebral, discapacitat intel·lectual o trastorn mental amb un grau de discapacitat a partir del
33% i persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat a partir del 65%.
m) Iniciar les accions pertinents per a preservar i blindar la capacitat i la competència registrals de Catalunya pel que fa
als centres especials de treball.
n) Establir un correcte control de les mesures d’excepcionalitat i de l’aplicació de les mesures alternatives a la contractació de les empreses per mitjà dels centres especials de treball.
o) Presentar-li, en el termini de tres mesos, un informe de valoració del programa de formació i inserció per a beneﬁciaris
de la renda mínima d’inserció, dels resultats obtinguts, del nombre de persones acollides i del percentatge d’inserció
assolit, entre altres.
p) Acomplir tots els apartats de les mocions 8/X, 17/X i 22/X i de les resolucions 323/X i 577/X d’aquest Parlament.
q) Garantir el dret del treball de les persones amb discapacitat de les maneres següents:
1r. Assegurar la subvenció que fa possible el manteniment dels llocs de treball dels centres especials de treball i
les unitats de suport a l’activitat professional als centres especials de treball.
2n. Assegurar el ﬁnançament dels serveis d’integració laboral, dels itineraris d’inserció i del treball amb suport.
r) Mantenir al llarg de la X legislatura, com a mínim, el pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació del 2013,
tal com ho expressa l’Acord pel diàleg social permanent, signat pel Govern de la Generalitat i els agents socials i econòmics.”

20è aniversari Ared
El dimarts 29 d’Abril la Fundació Ared
va celebrar el seu 20è aniversari amb
una desﬁlada i un còctel solidari ofert
per Salta Càtering, Empresa de Inserció.
L’ acte va ser presentat per Judit Mascó
i varen assistir més de 250 persones.
Entre les autoritats assistents hi havia
la senyora Neus Munté, consellera de
Benestar Social i Família de la Generalitat, el senyor Pere Soler, Director
General de Serveis Penitenciaris, el
senyor Xavier Lopez, Director General
d'Economia Social i Cooperativa i
Treball Autònom el senyor Jaume
Lanaspa, Director General de l’Obra
Social “la Caixa”
Des de FEICAT donem la més sincera
enhorabona a l’entitat impulsora de
l’Empresa d’Inserció Salta per la gran
labor que ha realitzat durant tots
aquests anys.

Sra. Teresa Rodriguez durant l’acte

Convocatòria Assemblea General

Judit Mascó presentant l’acte

Com és preceptiu en els estatuts de la FEICAT, la Junta directiva te previst convocar per al proper 25 de juny l’Assemblea
General Ordinària. Novament ens acollirà el Palau Macaya al Passeig de Sant Joan 108 de Barcelona. En aquesta Assemblea es presentarà la feina i els comptes fets en l’exercici anterior i es presentarà el projecte d’actuacions i pressupost
per al 2014.

Es presenta Simul, la primera marca d’arròs social i ecològic de
les Terres de l’Ebre
El passat mes d’abril es va presentar a la Cambra de Comerç de Tortosa SIMUL, la
primera marca d’arròs social i ecològic de les Terres de l’Ebre. SIMUL és un arròs
cultivat al delta de l’Ebre que té com a principal objectiu “la inserció laboral de
persones amb risc d’exclusió social”. Amunt.Ebre és l’empresa d’inserció, sòcia de
FEICAT, que lidera el projecte en col·laboració amb les Barraques de Salvadó i amb
altres entitats del territori que donen suport a la iniciativa, com són Arrossaires
del Delta de l’Ebre, la Cambra Arrossera del Montsià i el Consell Català de la
Producció Agrària i Ecològica (CCPAE).
Arrós social

Pla d’actuació per als assentaments urbans irregulars
En els darrers anys, fruit de múltiples factors, en algunes zones de
Barcelona, s’han anat concentrant persones en risc d'exclusió social,
en formes d’assentaments irregulars, en diferents espais públics i
privats. L’empitjorament de la situació econòmica i la situació
d’irregularitat d’algunes d’aquestes persones ha fet incrementar la
seva situació de vulnerabilitat.
Per tal de contribuir a resoldre aquest problema, FEICAT es va oferir
a coordinar un projecte que executaran algunes de les seves empreses membres dins de l’àrea metropolitana de Barcelona que consistirà en donar feina a un mínim 50 persones durant el 2014 i 2015
provinents d’aquests assentaments irregulars.
Amb la col·laboració i ﬁnançament de L’Ajuntament de Barcelona i de la Fundació “la Caixa”, FEICAT atorgarà uns ajuts
a les empreses d’inserció per tal de fomentar l’ocupació d’aquests col·lectius, que a la vegada, permetrà obtenir un
beneﬁci social a la ciutat.
Amb aquest projecte s’obra una nova forma de col·laboració entre les empreses d’inserció i una administració pública
local que marca un precedent replicable a altres municipis del país.

Entrevistes institucionals

Hble. Sra. Neus Munté

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).

Durant els darrers tres mesos el ritme de visites i entrevistes amb representants polítics s’ha intensiﬁcat notablement. Així, representants de la Junta Directiva, es
varen entrevistar amb la Consellera de Benestar Social
i Família, Hble. Sra. Neus Munté, amb la nova directora
del SOC Sra. Olga Campmany i amb el Secretari
d’Ocupació i Relacions Laborals Sr. Joan Aregio
Així mateix, des de FEICAT, hem rebut en visites a
empreses d’inserció al Sr. Jordi Martí sent Cap de
l’Oposició a l’Ajuntament de Barcelona i al Sr. Ernest
Urtasun candidat a Eurodiputat d’Iniciativa per Catalunya – Verds.

Amb la
col·laboració de

