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Novetats importants per a les empreses d’inserció
L’any 2022 ha començat amb molts canvis per a les empreses d’inserció. Algun d’ells s’anirà
definint a mesura que avanci l’any, però ja podem donar-vos notícies, la majoria bones.
k

Ajuts a les empreses d’inserció
Durant el 2022 FEICAT treballarà conjuntament amb la Direcció General d’Economia Social per
a una modificació de les bases dels ajuts ordinaris que s’aplicarà a partir del 2023. Us anirem
informant d’aquest procés. Hores d’ara sí que us podem confirmar que els ajuts d’enguany
seran en el mateix format i característiques que els anys anteriors, però amb el pressupost
més elevat que mai: 18 milions d’euros.
Aquets ajuts comportaran un increment del salari mínim establert per als tècnics de producció
i d’acompanyament. El calendari previst és el mateix que el de l’any passat. Preveiem que el
termini de presentació de documentació serà la primera quinzena de juliol.
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Modificació de la llei d’empreses d’inserció
El govern de Pedro Sánchez va anunciar el passat mes de gener les iniciatives legislatives que
vol impulsar durant el 2022. Entre aquestes consta l’actualització de la Llei Estatal d’Empreses
d’Inserció per tal d’adaptar-la a la realitat vigent. Entre les modificacions, es plantejarà
l’adaptació dels perfils d’usuaris, els requisits per a les entitats promotores o l’aplicació del
100% dels resultats econòmics en cada exercici a la millora de les estructures productives i
d’inserció, per tal d’evitar l’intrusisme.
Aquesta és una excel·lent noticia. Des de FEICAT estem en contacte directe amb el Ministeri i
amb tots els agents implicats per tal de contribuir a fer-la realitat.
k

Reforma laboral
Com és conegut, es va aprovar a les Corts espanyoles
la Reforma Laboral promoguda pel Govern. Inicialment
va ser motiu de molta preocupació per a les empreses
d’inserció, ja que no recollia el model de contracte
laboral habitual per als usuaris de les empreses
d’inserció.
Des de FEICAT es van fer gestions al més alt nivell,
dins del Ministeri de Treball i Economia Social. En tot
moment els representants del Ministeri varen mostrar
sensibilitat per la problemàtica de les empreses
d’inserció i varen deixar clar que en cap moment volien Ministeri de Treball i Economia Social.
perjudicar-les. Tot i així, es va crear un buit legal que
va ser definitivament resolt quan el dia 3 de febrer la web del citat ministeri va contemplar
totes les fórmules de contractació laboral temporal. En el supòsit tretzè recull el contracte de
foment de l’ocupació per a treballadors en situació d’exclusió social en empreses d’inserció.

Arribem als 50 socis amb la incorporació d’ARADA
FEICAT continua ampliant la seua xarxa i caminant conjuntament amb les empreses d’inserció
cap a la cohesió social.
Comptem ara amb una nova incorporació, l’empresa
d’inserció ARADA. Aquesta representa una fita especial,
ja que es converteix en l’empresa d’inserció número 50
en formar part de la nostra federació.
ARADA té com a finalitat completar el projecte
sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona,
fomentant l’economia social a través d’activitats
econòmiques. Aquestes consisteixen en la creació d’un menjador i un rebost socials al Centre
el Roser de l’Ajuntament de Reus i la transformació de la botiga Filigrana de roba de segona
mà de la ciutat de Tarragona en una botiga “moda re-“.
La nostra més sincera benvinguda!

L’equip de FEICAT creix i incorpora una nova tècnic
de suport a la comunicació
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Des de la junta directiva de FEICAT s’ha considerat necessari reforçar la comunicació de la
federació i és per això que s’ha decidit ampliar l’equip tècnic de la federació i contractar a una
persona que es dediqui al suport de la comunicació i la gestió.
Així doncs, es va iniciar un procés de selecció extens on va participar la junta directiva de
FEICAT. Es van rebre un total de 48 sol·licituds, de les quals es va entrevistar a 15 candidats.
Finalment es va decidir que la candidata més adequada per a cobrir la vacant era la periodista
Anna Adrià.
La nova tècnica de suport a la comunicació contribuirà a millorar el funcionament de l’oficina
tècnica de FEICAT i s’encarregarà de potenciar la comunicació de la federació, així com la
imatge i promoció de les empreses d’inserció de Catalunya especialment en l’àmbit comarcal.
El seu correu de contacte és comunicació@feicat.cat

Notícies breus de FEICAT
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
Com és sabut, FEICAT és membre de la junta directiva de la Taula del Tercer Sector. La
implicació en aquesta xarxa comporta la participació en moltes reunions ordinàries. En
destaquem alguna d’elles:
Assemblea general ordinària i signatura
del codi ètic de la Taula. Aquet va ser el
primer acte presencial després de molt temps.
Es va celebrar al Palau Robert i va comptar amb
la presència del conseller Roger Torrent.

Reunió del Consell Municipal de Turisme el 26 de gener de 2022

FEICAT és la responsable de representar a la
Taula en el Consell Municipal de Turisme. La
darrera reunió plenària d’aquet consell es va
celebrar el 26 de gener. La Taula ha de deixar
palès que el turisme ha de contribuir a la
cohesió social a la ciutat de Barcelona.

Comissió de comunicació. La incorporació a FEICAT d’una nova tècnica de suport en la
comunicació ens permetrà participar activament en aquesta xarxa i contribuir a la difusió de
les empreses d’inserció.

Reunió amb el SOC
El passat 27 de gener la presidència de FEICAT es va reunir amb el director del Servei
d’Ocupació de Catalunya Juan José Torres i amb la subdirectora general de les polítiques actives
d’ocupació del SOC Susana Díaz. En aquesta reunió, els representants de FEICAT exposaren la
voluntat de les empreses d’inserció a tenir una col·laboració més estreta amb el Servei
d’Ocupació. Així mateix, es feren propostes de millora per a les convocatòries que fa aquest
organisme.
El senyor Juan José Torres, que és un bon coneixedor de la realitat de les empreses d’inserció,
va mostrar sensibilitat a les nostres peticions i confiem veure’n els resultats ben aviat.

FEICAT participa a les jornades Erasmus + d’empreses d’inserció
Del 21 al 25 de febrer es celebraren les segones jornades d’intercanvi ERASMUS + en el marc
del projecte WISE (Work Integration Social Enterprises) for Digital Upskilling.
En aquesta trobada van participar representants d’empreses d’inserció de Romania, Letònia,
França i Bèlgica. L’objectiu d’aquest
intercanvi
era
intercanviar
coneixements i experiències entre
empreses d’inserció d’arreu d’Europa.
La setmana comptà amb seminaris,
ponències per part dels participants i
visites a les instal·lacions de Saó Prat,
Formació i Treball, ARED i CODEC.
FEICAT va participar en aquestes
jornades i va impartir un seminari en el
qual s’abordà la situació de les empreses
d’inserció al territori català, així com el
context social i econòmic, el marc legal i
l’experiència de la federació.

Seminari de FEICAT a les jornades ERASMUS + d’empreses d’inserció

FEICAT trasllada el model de les empreses d’inserció als instituts
FEICAT reprèn les col·laboracions amb instituts que imparteixen mòduls d’integració social per
tal de traslladar el model de les empreses d’inserció de Catalunya als futurs professionals del
sector social. La darrera xerrada va ser als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior en
Integració Social de l’Institut Miquel Tarradell.
L’objectiu d’aquesta col·laboració és donar als alumnes una visió amplia del model de les
empreses d’inserció com a actors clau en la integració de les persones en risc d’exclusió social,
abordant el context històric, econòmic i sociopolític que les envolta.

Reunions de Junta Directiva
La junta directiva de FEICAT es reuneix periòdicament per tal de tractar tots els temes que
afecten a les empreses d’inserció.
L’última reunió de la Junta es va celebrar el passat 18 de gener de manera virtual.
En la reunió es van tractar principalment
els següents temes:
S’acorda
organitzar
reunions
presencials amb les empreses d’inserció
de cada territori per tal d’enfortir la
xarxa. Les properes reunions seran a Vic
a Tàrrega.
- FEICAT ha elaborat una proposta al
Ministeri de Treball on es pretén
solucionar certs aspectes de la nova
Reforma Laboral que afecten a les
empreses d’inserció.
Reunió de la Junta Directiva el 18 de gener de 2022

- S’aprova la signatura del conveni
sobre la gestió de l’Ingrés Mínim Vital en el marc del programa Làbora.

- S’acorden les accions prioritàries que ha de tenir FEICAT aquest any 2022 per tal de poder
definir les propostes de convenis anuals amb la Generalitat, la Caixa i la Diputació de Barcelona.
- S’informa sobre les xarxes en les quals FEICAT participa: Taula del Tercer Sector i ENSIE.
- S’informa que es reprenen les col·laboracions amb instituts que imparteixen mòduls
d’integració social en les quals el coordinador de FEICAT presenta el model de les empreses
inserció a Catalunya.
- S’informa sobre el resultat econòmic del 2021.

Amb la
col·laboració de:

