10 - MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE
CATALUNYA, SOM GRAMENET, CIUTADANS, GENT D’ESQUERRES ICV-EUiA I PARTIT
POPULAR PER GARANTIR LA CONTINUÏTAT DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL
A CATALUNYA.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels 26 regidors assistents, aprova la moció següent:
“A Catalunya l’itinerari vital d’una persona adulta amb discapacitat intel·lectual és, des de fa
massa temps, i en certa manera des de sempre, una cursa d’obstacles. En realitat, el model
català (pioner en l’estat trenta anys enrere) va aconseguir que la iniciativa de molts pares i
mares afectats permetés posar les bases d’un sistema que visibilitzava per primera vegada la
problemàtica que vivien moltes famílies, generant l’esperança que el camí emprès portaria a
un ple reconeixement com a ciutadania de ple dret a les persones amb discapacitat
intel·lectual.
Aquest camí pioner i compromès iniciat per les famílies de persones amb discapacitat va portar
a la creació d’entitats no lucratives que prestaven els suports necessaris per assolir la màxima
qualitat de vida en tots els cicles vitals de la persona. Amb aquesta intenció va néixer Fundació
Tallers, ASPANIDE i altres 200 entitats arreu del territori.
Tristament, aquest ideal que perseguien les famílies d’assolir un futur digne pels seus fills i
filles no s’està assolint. És més, en els últims 10 anys hem anat veient com, amb l’excusa de la
crisi, s’han anat retallant i congelant els suports que rebien per desenvolupar el seu itinerari
vital.
Durant tot aquest temps hem vist com els seus drets es retallen i els suports que necessiten
segueixen congelats i veient com els poders públics van oblidant la responsabilitat que tenen
vers aquestes persones.
Fa 10 anys que els mòduls i tarifes que la Generalitat de Catalunya paga a les entitats per
prestar els serveis estan congelats. Durant aquest període de temps hem hagut de veure com
les persones amb discapacitat intel·lectual ja no accedeixen a un lloc de treball, com els
educadors i educadores s’han anat empobrint ja que no els hem pogut augmentar,
mínimament el sou. Durant aquest temps veïns i veïnes de Santa Coloma no han pogut entrar
a formar part dels nostres serveis d’atenció perquè no es generen noves places. La Generalitat
de Catalunya prometent però mai complint els seus compromisos, i veient com la discapacitat
sempre queda amagada darrera de la nefasta frase “…segons disponibilitats
pressupostàries…”. La dignitat de les persones amb discapacitat no pot dependre d’un
pressupost. La seva dignitat necessita del nostre compromís.
La única bona noticia que hem rebut en aquests 10 anys ha estat l’anunci del passat 21 de
desembre de que el Salari Mínim Interprofessional pujaria un 22,3% fent que les persones amb
Discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental contractades en el Centre Especial de
Treball de Fundació Tallers passessin de cobrar 735€ bruts mensuals a 900€. Aquesta puja es
suma al 12% que ja s’havia incrementat en anys anteriors i augmenta considerablement la
seva capacitat adquisitiva i la seva autonomia financera.
Doncs aquesta bona noticia, que celebrem i agraïm, pot acabar amb la sostenibilitat de l’entitat
si no s’acompanya de les mesures legals i pressupostàries per tal mantenir els suports per
aquests llocs de treball. Aquestes mesures concretades en recursos econòmics venen, en part
del Govern d’España i en part, de la Generalitat de Catalunya. Doncs, a dia d’avui, encara no
sabem ni quan, ni com ni si seran suficients per poder evitar el col·lapse financer de l’entitat, ja
que la previsió de la partida de 100 milions d’euros que contemplava la Llei de pressupostos,
amb la no aprovació d’aquests, ha quedat suspesa.

Els efectes de l’increment del SMI són especialment crítics a Catalunya, ja que sense el
recolzament necessari per part de la Generalitat de Catalunya podria posar-se en perill el
model capdavanter en la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat a Catalunya.
Un recolzament que els CET venen reclamant des da fa més de deu anys, amb una millora en
el finançament, amb posar fi als endarreriments d’entre 6 i 13 mesos en els pagaments del
finançament públic dels anys 2017 i 2018, o també en les retallades en el finançament pendent
de cobrar de 2018.
Per tots aquest motius, per evitar que novament les persones amb discapacitat quedin al
marge, i amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat dels Centres Especials de Treball a la nostra
ciutat i a Catalunya, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Sol·licitar al Govern de l’Estat a què, tal i com va anunciar a la Conferencia Sectorial
de Empleo y Asuntos Laborales, del passat 20 de desembre de 2018, augmenti els recursos
necessaris per garantir la subvenció de l’SMI als treballadors i treballadores dels Centres
Especials de Treball.
Segon - Instar al Govern d’Espanya que surti de les urnes el proper 28 d’abril, a que recuperi i
fins i tot ampliï, els 100 milions d’euros que incorporava la Llei de PGE per a 2019, per fer-hi
front al col·lectiu de la discapacitat d’especial dificultat.
Tercer - Demanar a la Generalitat de Catalunya la recuperació dels increments de tarifa o
mòduls que s’haurien d’haver anat produint durant els últims 10 anys (aproximadament un 10%
si només tenim en compte el IPC) i posar al dia les actuals tarifes dels serveis a les persones
amb discapacitat intel·lectual.
Quart - Exigir a la Generalitat de Catalunya que obrin novament l’accés a les places d’atenció
diürna i atenció residencial que fa 10 anys que estan restringides i que deixen fora a moltes
persones que les necessiten per qualitat de vida i per dignitat.
Cinquè - 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 2019 les noves ordres es publiquin dins el primer semestre de l’any.
Sisè - 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.
Setè - 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.
Vuitè - Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a l’Associació Catalana
de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’entitat per a la Discapacitat
Intel·lectual a Catalunya (DINCAT), al Comitè Espanyol de Representants de Persones amb
Discapacitat (CERMI), al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat
(COCARMI), l’Associació Empresarial d’Economia Social (Dincat), a la Taula d’entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya, i a les entitats socials del municipi, Fundació Tallers i
ASPANIDE que treballen amb i per a les persones amb discapacitat.”

