PROPOSTES DAVANT LA CRISI CONSEQÜÈNCIA DE LA PANDÈMIA DEL COVID-19

Des de l’inici de la crisis sanitària provocada por la pandèmia del COVID-19 i, en especial des del
moment de la seva ràpida expansió per tot el territori, hem estat seguint ben de prop, en estreta
coordinació amb el nostres associats, l’impacte econòmic que aquesta situació d’excepcionalitat
està generant, sobre els Centres Especials de Treball i les persones amb discapacitat que hi
treballen. Davant la situació que estem vivint, en nom de tots i cada un dels Centres Especials
de Treball que representen les entitats signants:
1. Reconeixem que la salut de les persones és la prioritat i manifestem el nostre recolzament a
tots i cada un dels afectats. De la mateixa manera, traslladem el nostre agraïment a treballadors,
professionals i entitats pel seu compromís en la lluita contra la pandèmia i els seus efectes, i pel
coratge i resistència excepcionals que manifesten afrontant, tant el risc de contagi, com el
manteniment del subministrament de bens i serveis bàsics dels que tots depenem.
2. Reconeixem que aquesta crisis representa un enorme desafiament per a la salut pública i
manifestem tot el nostre recolzament a les mesures adoptades fins el moment pel Govern de la
Generalitat i Administracions Locals, per a assegurar la més ràpida resolució de la crisi sanitària.
Recolzem així mateix al govern de la Generalitat en la seva denuncia i desacord sobre la retallada
en els fons destinats a polítiques actives d’ocupació.
3. Reconeixem que les necessàries mesures adoptades, i que aquelles que es puguin adoptar en
aquesta lluita, amb una massiva reducció de l’activitat, tindran un notable impacte negatiu sobre
el teixit productiu i el creixement econòmic del país, i, especialment, en els Centres Especials de
Treball.
4. Valorem positivament totes aquelles mesures adoptades en matèria econòmica i social per a
minimitzar les dramàtiques conseqüències que ja estan patint treballadors i empreses a resultes
de les mesures restrictives imposades. Contribuirem en la mesura del possible a garantir que el
màxim nombre d’entitats sobrevisqui a aquesta crisi i s’ajudi a reconstruir l’economia i a
recuperar el benestar econòmic i social dels ciutadans.
4. Reclamem que la resposta de l’Administració, empresaris, treballadors i ciutadans, ha de
basar-se en les premisses de responsabilitat, acció i solidaritat de totes les parts.

5. Destaquem que en els Centres Especials de Treball conflueixen amb caràcter general els
següents factors:
-

Especial vulnerabilitat del col·lectiu dels nostres treballadors amb immunodeficiències,
patologies oncològiques, diabetis, malalties pulmonars cròniques, cardiovasculars i
hipertensió, etc… vinculades a les discapacitats que presenten.

-

Gran dependència de l’activitat empresarial de sectors amb alt risc de contagi (neteja i
condicionament d’espais públics, hotels, hospitals, transport de mercaderies,
logística,…).

-

Gran dependència de l’ activitat empresarial de sectors industrials en els que es produirà
desabastiment i reducció de demanda.

-

Gran dependència de l’activitat empresarial de sectors de serveis l’activitat dels quals
es reduirà (Hosteleria,..)

I és per això que demanem una especial sensibilitat i responsabilitat en mantenir i blindar les
partides econòmiques que permeten el manteniment dels llocs de treball de les persones amb
discapacitat als centres especials de treball així com les unitats de suport que els donen
recolzament.
Per afrontar aquesta situació hem de plantejar un pla de xoc per tal d’assegurar la viabilitat dels
CET’s, per la qual cosa PROPOSEM:

PROPOSTES AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

1. Respecte a les subvencions:
a. Establir una bestreta del 70% de les subvencions del SMI i USAP per al 2020 que es
podria determinar en base a les dades 2019.
b. Agilitzar els pagaments pendents de la subvenció 2019 de manteniment de l'ocupació.
c. Pagament del complement de la base reguladora en cas d'IT per coronavirus o
quarantena.
d. Cal assegurar que les entitats que apliquin ERTO per força major o per causes ordinàries
derivades del COVID-19 no quedaran excloses de les subvencions i concretament per
aquells centres que apliquin un complement salarial per sobre de la prestació pública
que els correspongui, mantenir el dret de cobrament a l’increment suportat pel centre.

e. Còmput complet corresponent a tots els conceptes inclosos a les quitances a efectes del
càlcul i dret al cobrament de la subvenció.
f.

Suspensió del condicionament de l’atorgament de qualsevol ajuda a la inserció de
treballadors al mercat ordinari donat que la normativa dels ERTO obliga a mantenir els
llocs de treball afectats sis mesos.

g. Ajudes a les Unitats de Suport.
i. Permetre a les entitats que puguin seguir mantenint les seves Unitats de
Suport quan els seus usuaris necessitin seguir rebent un seguiment per part
d’elles tot i estar a casa en situació d’aplicació d’un ERTO.
ii. Reconèixer explícitament que les modificacions proporcionals de les
condicions laborals del personal adscrit a les Unitats de Suport, davant
l’aplicació d’un ERTO de suspensió o de reducció de jornada derivat de
l’estat d’alarma del COVID -19 o per reducció del personal amb discapacitat
o revisió del període de contractació d’aquest personal que exigeixi el
manteniment de tals Unitats, no constituirà causa de suspensió de la
percepció de les Ajudes a les Unitats de Suport mentre es mantingui l’estat
d’alarma declarat i un període raonable fins la recuperació de la normalitat.
h. Per a les persones amb discapacitat no qualificades d’especial dificultat elevar la
subvenció del Salari Mínim Interprofessional al 50% del SMI des de la proclamació de
l’estat d’alerta fins a sis mesos endavant.
i.

Per a les persones qualificades d’especial dificultat elevar la subvenció del Salari Mínim
Interprofessional al 75% del SMI des de la proclamació de l’estat d’alerta fins a sis mesos
endavant.

j.

Donat que les entitats representatives del sector, en atenció a la disposició addicional
tercera punt 3 del RD 463/2020 hem demanat que, per afavorir els centres, s’obri la
convocatòria TSF/711/2020, de la mateixa manera demanem que, de concedir-se
aquesta petició, s’allargui el període de presentació fins a 8 dies hàbils un cop s’aixequi
l’estat d’alarma, per tal de no perjudicar cap centre que per la seva afectació, o per
confiança en la suspensió de terminis administratius, pogués quedar fora de termini
veient-se greument afectat, en aquest cas, per tres mesos de manca de sol·licitud.

2. Respecte a la viabilitat econòmica, el següent pla de contingències:
a. Facilitar l’accés a les vies obertes de liquidat amb les millors condicions possibles (interès
0% i períodes de carència amplis) i agilitat en l'obtenció de crèdit.
b. Establir un fons de finançament per a plans de reactivació econòmica, per la baixada
d’ingressos o per la inversió en el manteniment dels llocs de treball.

3. Altres mesures operatives:
Deixar sense efecte la caducitat dels certificats electrònics donat que aquests no es poden
anar a renovar. L’Agencia tributaria ja ha implantat aquesta mesura però la Generalitat
encara no.

Els Centres Especials de Treball hem demostrat ja, en altres èpoques de crisi, que som capaços
de mantenir la ocupació d’un col·lectiu tan sensible, però no podem fer-ho sense la
complicitat de l’Administració, per la qual cosa:

DEMANEM
Que valoreu les propostes que us hem plantejat i que treballem plegats en un Pla de
Reactivació per pal·liar el patiment de les persones més febles i minorar així mateix les
conseqüències d’aquesta pandèmia.
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