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L’INFOFEICAT EN MARXA
Tal i com es va anunciar en la darrera Assemblea, a partir d’aquest mes de setembre i, de forma bimestral, us farem
arribar aquest full informatiu sobre les novetats que afecten a les Empreses d’Inserció de Catalunya.
Recollirem l’evolució de les sectorials que estan en marxa (Medi Ambient, Justícia, Innovació i Nous Mercats, Clàusules
Socials i Joves) així com les informacions que ens facin arribar les Territorials (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona).
FEICAT intensifica el seu treball en Xarxa així que també inclourem informacions sobre la xarxa FAEDEI (a nivell estatal) com
ENSIE (a nivell europeu).

ASSEMBLEA GENERAL DE FEICAT
El passat dia 29 de juny es va celebrar l’Assemblea General
Ordinària de FEICAT. El 80% de les empreses membres de la
federació hi varen assistir o delegar el seu vot. Tot i el debats
que es varen produir, propis d’una federació viva i amb
diversitat de criteris, va ressaltar, per damunt de tot, la gairebé
unanimitat dels acord presos i el suport a la gestió de la Junta
Directiva actual.
En l’informe que va presentar el Secretari de la Federació,
Sr. Albert Alberich, va quedar palesa la molt alta consideració
que tant les Institucions Públiques com l’Obra Social de “La
Caixa” tenen de la labor social de les Empreses d’Inserció en
general i de FEICAT en particular. La situació social i econòmica
actual fa que les Empreses d’Inserció siguin més necessàries
que mai i la seva labor més reconeguda.

Entre les Institucions i representants públics amb els que s’ha mantingut contacte, el Sr. Alberich va destacar els
Departaments de Benestar i Família, d’Economia i Innovació i d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, l’Ajuntament de
Barcelona, el Síndic de Greuges, Diputats del Parlament de Catalunya, de les Corts Generals i del Parlament Europeu.

NOU RECONEIXEMENT PER A FEICAT
Cada any, el Departament de Justícia de la Generalitat,
commemora la Festivitat de la Mercè amb un
esdeveniment que reivindica l’activitat penitenciària i el
suport comunitari i social que es presta per tal d’afavorir
els processos de rehabilitació i reinserció.
Enguany, la consellera de Justícia, Hble. Sra. Pilar
Fernández i Bozal, va voler distingir a FEICAT, a títol
col·lectiu, per la tasca d’implicació i col·laboració que
desenvolupa amb els serveis penitenciaris de Catalunya. La
més sincera enhorabona a tots els qui ho heu fet possible!!

NOVETATS LEGISLATIVES IMPORTANTS
Aquest estiu s’ha produït la concreció de 2 millores legislatives que formaven part del paquet de reivindicacions
proposades per FEICAT als Grups Polítics.
En la “Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, publicada en el BOE del dia 7
de julio”, s’han inclòs aquestes dues reivindicacions:

Una modificació de l’ Estatut dels Treballadors, en el que es permet utilitzar el contracte de formació i aprenentatge
sense limitació d’edat i dins de les mateixes empreses d’inserció, pels col·lectius que regula la Llei 44/2007. En aquest
sentit, la nostra petició era de doble via, doncs per afavorir la inserció laboral, vàrem proposar que aquest contracte
pogués ser utilitzat per la empresa ordinària amb els treballadors derivats per les Empreses d’Inserció.
També s’ha inclòs en el text de la reforma una disposició addicional en el que s’obliga al Govern de l’ Estat a actualitzar
la Llei 44/2007, reguladora de les Empreses d’Inserció abans del 1 de gener del 2014.
Sens dubte que es tracta de molt bones notícies per a les Empreses d’Inserció d’arreu de l’Estat!

FEICAT SIGNA UN CONVENI AMB UNA ENTITAT POLONESA
En la darrera assemblea de ENSIE, una entitat de Polònia, la SWR, es va posar en
contacte amb FEICAT per tal de presentar-nos el projecte internacional anomenat
ADAP.ON.
Aquest projecte, que s’allargarà durant el 2013 i 2014, consta d’una sèrie d’actes i conferències internacionals entre
d’altres esdeveniments que serveixin per a fomentar l’economia social i, en concret, les Empreses d’Inserció. Per tal d’anar
fent feina en aquesta línia es va signar un conveni marc de col·laboració

“PROYECTO EMPRENDIMIENTO + INSERCIÓN”
El passat 20 de setembre es celebrà a Màlaga la conferència final del
“Proyecto Emprendimiento + Inserción” organitzat per la Diputació
de Màlaga i cofinançat pel Fons Social Europeu i el Servicio Andaluz
de Empleo.
Amb aquesta conferència es va cloure definitivament aquest
projecte que ha servit per que desenes d’emprenedors malaguenys
coneguessin altres realitats dins l’Estat Espanyol i poguessin treure’n
exemples aplicables a Màlaga.
A l’acte va intervenir el Sr. Albert Alberich secretari de FEICAT.

Acte de benvinguda, organitzat per FEICAT, al departament d’Empresa i
Ocupació per als companys de Màlaga

JORNADA
LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE

El 28 de juny, la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de
la Generalitat organitzà una Jornada sobre Contractació Pública Responsable en la que
va assistir nombrós públic format sobre tot per empresaris i representants de les
administracions públiques. El Vicepresident de FEICAT, Sr. Ignasi Parody, com a
membre del Grup de Treball de contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona, va
participar en una de les taules rodones sobre experiències catalanes en l’àmbit de la
contractació pública.
En contra de la nostra voluntat ens vàrem veure obligats a canviar el domini de la
nostra Web i de les nostres adreces de mail. Hores d’ara ja podeu consultar la Web a
feicat.net. En breu aquesta ja estarà completament actualitzada. Us recordem que és
una Web oberta a totes les empreses federades i que, per tant, farem constar-hi
totes les novetats que ens feu arribar.
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).
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