JESÚS M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de
Lleida, segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,
CERTIFICO: Que amb data 3 de maig de 2019, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
70.- MOCIÓ PROMOGUDA PER LA FEDERACIÓ ALLEM, PER GARANTIR LA
CONTINUÏTAT DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL A CATALUNYA
Per unanimitat, s’acorda:
1r. Instar 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 Especia Is de Treball.
2n. Instar al Govern de la Generalitat a incrementar notablement i amb celeritat els
recursos propis destinats als Centres Especials de Treball de Catalunya per tal de
garantir la seva viabilitat econòmica.
3r. Instar al Govern de la Generalitat a fer efectiu durant el primer trimestre de l'any
2019 el pagament de tots els endarreriments de l'any 2018 que té amb el sector de la
discapacitat, especialment als Centres Especials de Treball.
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4t. 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.
5è. 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.
6è. Incrementar notablement, durant l'any 2018, les insercions al mercat de treball
ordinari de persones amb discapacitat, i també el nombre d'inspeccions 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 !'empresa ordinària i potenciar el paper d'ajut a la transició cap al treball
ordinari.
7è. 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.
8è. Donar compliment a la moció 131/XI aprovada pel Parlament de Catalunya, sobre
els centres especials de treball.
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9è. 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 I'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), I'Associació Empresarial d'Economia Social
(Dincat), a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les entitats
socials del municipi que treballen amb i per a les persones amb discapacitat.
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
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Lleida, (a data de la signatura electrònica)

Signat per:

En data:

(SIG) Jesús Gutiérrez Bustillo (Secretari General)

08/05/2019 13:35:25

Codi de verificació (CSV): 82ccc28b6de6dd106c90afdf82e4a89f4f24baa8 | Nº referencia:CS_SG_CER-2019-00376
https://aplicacionsweb.paeria.es/impulsa/csvValidation.do

