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22.-MOCIÓ  INSTITUCIONAL  PER   DONAR  SUPORT  ALS  CENTRES
ESPECIALS DE TREBALL

1. Atès  que  els  centres  especials  de  treball  (CET)  són  empreses  que
asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen
la seva integració laboral. L'objectiu d'aquests centres és productiu, com el de
qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. Els CET tenen com a
finalitat  assegurar  un  lloc  de  treball  remunerat  i  la  prestació  dels  serveis
d'ajustament personal i social que requereix el personal amb discapacitat. 

2. Atès  que els  CET també són un mitjà  d'integració  de  persones amb
discapacitat  en  el  règim  de  treball  ordinari,  i  poden  incorporar-se  com  a
treballadors i treballadores als CET les persones amb discapacitat intel·lectual,
física,  sensorial  o malaltia  mental.  La seva plantilla  ha de comptar  amb un
mínim del 70 per cent de persones treballadores amb un grau de discapacitat
igual o superior a un 33 per cent.

3. Atès que la inclusió laboral de les persones discapacitades rep dotacions
insuficients  per  la  situació  precària  del  sector,  causada  pel  bloqueig  de
subvencions per a noves persones treballadores amb discapacitat als Centres
Especials de Treball i als retards en els pagaments de les administracions.

4. Atès  que  la  desitjable  millora  de  les  condicions  salarials  pot  acabar
generant  pèrdua  de  llocs  de  treball  de  persones  amb  discapacitat  amb
especials dificultats si les Administracions Públiques no destinen més recursos
a la inclusió laboral d’aquestes persones.

5. Atès que les greus retallades sofertes des de 2011 han generat  una
situació econòmica precària que impossibilita a les entitats fer front a aquesta
nova  despesa  i  a  més  cal  destacar  que  els  recursos  provinents  de  l’estat
espanyol són insuficients, ja que han passat de 55 milions d’euros el 2011 a 33
milions d’euros el 2016.

6. Atès  que  el  context  de  retallades  han  deixat  moltes  entitats  en  una
situació econòmica precària. Des de l’any 2011 les dotacions pressupostàries
per cobrir les subvencions als treballadors dels CET són insuficients i, a més,
s’ha  bloquejat  l’accés  a  les  subvencions  per  a  nous  treballadors  amb
discapacitat als CET, i s’ha eliminat la subvenció per creació de llocs de treball.
A tot això es suma una situació financera crítica de moltes entitats pels retards
en els pagaments de les Administracions.

7. Atès  que  a  Sant  Cugat  s’ubiquen  diversos  centres  d’ocupació  per  a
persones  amb  discapacitat  com son  el  Grup  Catalonia,  el  Taller  Jeroni  de
Moragas, ASDI Sant Cugat - Centre Ocupacional Edda de Carli, o ASPASUR
Valldoreix (...).
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Per tot  l'esmentat  anteriorment,  es proposa al  Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents 

ACORDS

Primer. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès insta al pròxim Govern de la
Generalitat de Catalunya a donar prioritat a les següents mesures: 

a)  Fer  que la  convocatòria  corresponent  a  les unitats  de suport  a  l’activitat
professional (USAP) en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de
les persones amb discapacitat en els centres especials de treball mantingui les
bases de l’exercici del 2010, actualitzant els imports per treballador, atesos els
costos salarials de la ràtio de suport exigit per aquestes unitats de servei.

b) Reclamar al Govern espanyol que doti l’Eix 3 –oportunitats d’ocupació– de la
Conferència Sectorial de Treball i Assumptes Socials dels recursos necessaris i
suficients  per  a  subvencionar  el  50% de  l’SMI  a  tots  els  treballadors  amb
discapacitat dels centres especials de treball a Catalunya, i també a les USAP.

c) Eliminar els màxims establerts des del 2011, que deixen fora de la subvenció
del 50% del salari mínim interprofessional les noves contractacions dels centres
especials de treball.

d) Donar compliment a la Resolució 52/XI del Parlament de Catalunya, sobre
les subvencions als centres especials de treball, a fi d’incrementar els recursos
pressupostaris per a les noves altes de treballadors.

e) Publicar de manera immediata la nova convocatòria d’ordres, després d’un
procés de negociació i acord de les entitats del sector per a totes les línies de
subvenció pendents i d’assegurar que l’any 2018 les noves ordres es publiquin
dins el primer trimestre de l’any.

f)  Donar  compliment  al  punt  110 de la  Resolució  306/XI,  del  Parlament  de
Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, per a habilitar l’accés
a les línies de crèdit de l’Institut Català de Finances i fer efectiu el pagament
dels  interessos  de  demora  per  l’impagament  de  la  Generalitat  als  centres
especials de treball, i pel que fa al manteniment dels llocs de treball actuals i de
les unitats de suport a l’activitat professional.

g) Fer arribar als grups parlamentaris en el termini de tres mesos un informe
detallat de la destinació de la totalitat dels fons de la Conferència Sectorial de
Treball  i  Assumptes Socials i  de tots els fons propis del Govern destinats a
centres especials de treball dels anys 2015 i 2016, i publicar anualment aquests
informes al Portal de la Transparència de la Generalitat.

h) Continuar disposant d’espais de concertació amb el sector de les persones
amb discapacitat que es tradueixi en un model de Treball Protegit a Catalunya,
que compti amb el màxim consens de les entitats representatives del sector,
asseguri  el  compliment  dels  drets  de totes les persones amb discapacitat  i
inclogui criteris de discriminació positiva cap al col·lectiu d’especials dificultats.

i)  Incrementar  notablement,  durant  l’any  2018,  les  insercions  al  mercat  de
treball ordinari de persones amb discapacitat, i també el nombre d’inspeccions
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laborals a les empreses amb relació al compliment de la reserva de llocs de
treball per a persones amb discapacitat de la Llei general de persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, aprofitant el pressupost ja destinat a la
inserció laboral i a la contractació per part de l’empresa ordinària i potenciar el
paper d’ajut a la transició cap al treball ordinari.

j) Donar compliment a la Resolució 441/XI, del Parlament de Catalunya, sobre
la reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat, per a: 

1r. Incorporar a la llista de control de la inspecció de treball una casella
específica perquè sigui obligatori comprovar el compliment de la reserva
de  llocs  de  treball  per  a  persones  amb  discapacitat  o,  si  escau,  de
mesures alternatives.

2n. Analitzar el resultat de les inspeccions per a determinar els principals
impediments  i  barreres  que  poden  estar  dificultant  que  es  compleixi
aquesta reserva.

3r. Impulsar accions d’acompanyament dirigides a les empreses, a fi de
facilitar el compliment de la quota de reserva.

4t.  Promoure  el  trànsit  dels  treballadors  amb  discapacitat  des  dels
centres  especials  de  treball  cap  al  mercat  de  treball  ordinari  amb
programes d’ocupabilitat específics.

5è. Incrementar en l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat la reserva
de places per a persones amb discapacitat.

6è.  Establir  mesures  de  control  del  compliment,  per  les  empreses
contractistes de la Generalitat, de la legislació vigent amb relació a les
persones amb discapacitat.

k) Treballar, durant els anys 2017 i 2018, paral·lelament a la Taula de Treball
Protegit, un pla específic destinat a fomentar la inserció a l’empresa ordinària i
a  l’ocupació  de  qualitat  per  a  persones  amb  discapacitat,  que  discrimini
positivament  les  persones  amb  especials  dificultats  amb  relació  a  llur
discapacitat i garanteixi els suports necessaris perquè puguin exercir l’activitat
productiva amb normalitat.

l)  Potenciar  els  centres especials  de  treball  d’economia social  i  cooperativa
arrelats  al  territori  que  apostin  per  la  plena  inclusió  laboral  i  social  de  les
persones amb discapacitat i les persones amb especials dificultats, reforçant
els  aspectes  relacionats  amb  la  reconversió  d’activitats  obsoletes,  la
democràcia interna, el suport a la inversió i reinversió dels beneficis i el treball
en xarxa que permeti oferir nous serveis i productes amb valor afegit.

Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya,
al  Departament  de  Treball  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  als  Grups
Parlamentaris  del  Parlament  de  Catalunya  i  a  l’Àrea  Metropolitana  de
Barcelona, així com als centres especials de treball de Sant Cugat del Vallès i a
la Taula per a persones amb discapacitat de Sant Cugat del Vallès.

Sant Cugat del Vallès, 14 de maig del 2018


