
PRESENTACIÓ  DE  MOCIONS,  PROPOSTES  DE  RESOLUCIÓ,
ESMENES,  PRECS  O  PREGUNTES  AL  PLE  MUNICIPAL  O  A  LA
JUNTA  DE  PORTAVEUS  DE  L'AJUNTAMENT

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC G55670772

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom i cognoms o raó social DNI-NIF NIE

Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

En document annex.

En document annex.

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL
PSC  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  11/02/2019  REFERENT  A  GARANTIR  LA  CONTINUÏTAT
DELS  CENTRES  ESPECIALS  DE  TREBALL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

Mocio_continuitat_centres_especials_de_treballx.pdf

Pàgina 1 de 2
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus

Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC

Registre Entrada Ajuntament de REUS
Núm:2019007005
Data: 06-02-2019 09:27:47

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 6/2/2019
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 201992FC2D59384B12770FDD4B4DD200C968C16D04810206092816



D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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MOCIÓ PER GARANTIR LA CONTINUÏTAT DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL A CATALUNYA 

 

El passat 21 de desembre de 2018 el Consell de Ministres del Govern d’Espanya va aprovar 

l’increment del Salari Mínim Interprofessional (l’SMI) fins els 900€ per a l’any 2019, el que 

suposa el major increment de l’SMI en els darrers 41 anys. 

D’aquest increment es beneficiaran els treballadors i treballadores del conjunt de l’Estat, 

incloses les persones amb discapacitat empleades a l’empresa ordinària i als Centres Especials 

de Treball. 

Els Centres Especials de Treball (CET) són entitats que ocupen persones amb discapacitat. 

Aquests organismes tenen com a objectiu la inclusió laboral de les persones amb discapacitat 

física o psíquica. A Catalunya hi ha uns 47.000 ciutadans i ciutadanes amb discapacitat, dels 

quals 16.000 treballen a Centres Especials de Treball i, per tant, reben una subvenció parcial 

del el salari mínim. A Reus tenim en Taller Baix Camp, la Fundació Pere Mata, la Bugaderia Més 

net, a més de Reus Transport i Reus Mobilitat i Serveis. 

És en aquest darrer sector on l’increment de l’SMI te una incidència especial, ja que les 

persones que treballen als Centres Especials de Treball tenen una subvenció del 50% de l’SMI, 

per a les persones amb especials dificultats, i d’un 25% de l’SMI les persones amb altres 

discapacitats. Cal destacar que aquests percentatges no han estat consensuats entre el Govern 

i tot els i les representants del sector.  

El finançament d’aquesta subvenció de l’SMI es realitza tant pels recursos que es destinen des 

del Govern de l’Estat a les Comunitats Autònomes via Conferencia Sectorial de Empleo y 

Asuntos Laborales, com per fons aportats per la pròpia Generalitat de Catalunya. Segons el 

Departament de Treball, el pressupost per als CETs a Catalunya és enguany de 85 milions 

d’euros: dels 342 milions d’euros que va rebre de la Conferència Sectorial l’any 2018, la 

Generalitat va destinar 50 milions als CETs, i els 35 milions restants els aporta la Generalitat de 

fons propis. 

Per fer front al pagament de la subvenció de l’SMI als CET’s al 2019, el projecte de 

Pressupostos Generals de l’Estat preveu un increment dels fons del SEPE de 100 milions 

d’euros, a més d’un augment de 83 milions d’euros per fer front al pagament derivat de 

l’augment de l’SMI als CET’s. Tal i com es va acordar a la reunió de la Conferencia Sectorial de 

Empleo y Asuntos Laborales del passat 20 de desembre, al mes de febrer de 2019 aquesta 

mateixa Conferència acordarà l’assignació del 95% de l’import destinat a les Comunitats 

Autònomes del nou exercici, amb l’escreix corresponent a la pujada de l’SMI, el que permetrà 

que a mitjans d’abril les CCAA puguin disposar de gran part del finançament per a l’any en 

curs. 

Cal destacar que, enguany, a diferència d’anys anteriors, entre els criteris de distribució fixats 

per la Conferència Sectorial del 20 de desembre, s’inclou la plantilla de persones amb 

discapacitat als CET, fer que provoca que pel 2019 la quantitat a distribuir entre les Comunitats 

Autònomes tindrà en compte les necessitats derivades del manteniment dels llocs de treball 

dels treballadors i treballadores dels CET.  

Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya encara no ha informat si augmentarà els 35 

milions d’euros que destina actualment per complementar la subvenció de l’SMI als Centres 



Especials de Treball, amb l’objectiu de garantir la seva continuïtat, la seva estabilitat financera i 

els llocs de treball de milers de persones amb discapacitat a Catalunya.  

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) va fer públic un 

comunicat el passat 15 de gener de 2019 on reclamen a les Comunitats Autònomes, com 

administracions competents en matèria social, “que habilitin amb urgència fons addicionals 

perquè les estructures de la discapacitat que presten serveis socials de caràcter públic per 

delegació, puguin fer front a l'impacte de la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) i de 

les altres obligacions que es derivin de la negociació col·lectiva en curs”. En el propi comunicat, 

el CERMI expressa que el sector de la discapacitat ha saludat com a mesura social positiva el 

fort increment de l'SMI aprovat pel Govern d'Espanya, “que millorarà la capacitat de renda 

dels salaris més baixos i dignificarà les condicions laborals d'un gran nombre de treballadors, 

augment que té efectes directes en els serveis públics d'atenció social que gestionen les 

entitats de la discapacitat, que estan concertats amb les administracions autonòmiques, amb 

mòduls econòmics previs a la pujada de l'SMI”. 

En una línia similar s’ha expressat l’Associació Empresarial d’Economia Social Dincat en un 

comunicat fer públic el passat 10 de gener de 2019, on qualifica l’increment de l’SMI com un 

“avenç social de primera magnitud” i discrepen significativament de les declaracions a TV3 del 

Director General d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep Vidal, on deia 

que la Generalitat no podrà fer res per evitar el probable tancament d’alguns Centres Especials 

de Treball. 

Finalment, la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya ha demanat també “la 

coresponsabilitat de totes les administracions per poder fer front a aquest augment, que 

considerem del tot necessari. Demanem, en aquest sentit, el desenvolupament de mesures 

que aportin recursos”. 

Els efectes de l’increment de l’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 CETS venen reclamant des de fa més de 10 anys, amb una millora en el 

finançament, en 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.  

Les retallades en el sector es produeixen des de l’any 2010, on la Generalitat comunica al 

Govern de l’Estat una quantitat inferior de treballadors/es amb discapacitat durant 5 anys, el 

que disminueix els recursos aportats pel Govern central. A més, dels recursos provinents de la 

Conferencia Sectorial durant els darrers anys, la Generalitat ha fet una distribució desigual que 

no ha garantit la sostenibilitat dels CETs a Catalunya. El 31 de maig de 2011 es van congelar 

totes les subvencions per a la contractació de nous treballadors/es amb discapacitat i per a les 

USAPS (Unitat de Suport a l'Activitat Professional) que han de vetllar per la incorporació de les 

persones amb discapacitat al mercat ordinari. I finalment, l’any 2015 es va anunciar la creació 

d’un nou model català de Centres Especials de Treball que, 4 anys després, encara no s’ha 

elaborat.  

Per tots aquests motius, i amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat dels Centres Especials de 

Treball a la nostra ciutat i a Catalunya, el GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA insta al PLE de 

l’Ajuntament de Reus a adoptar els següents acords: 



1. 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 Especials de Treball. 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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. 

5. 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. 

6. Incrementar notablement, durant l’any 2019, 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 l’empresa ordinària i potenciar el paper d’ajut a la transició cap al treball 

ordinari. 

7. 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. 

8. Donar compliment a la moció 131/XI aprovada pel Parlament de Catalunya, sobre els 

centres especials de treball. 

9. 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 que treballen amb i per a les persones amb discapacitat.  
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El  Partido  Popular  ha  anunciado  la  presentación  en  el  Congreso  de  los  Diputados  de  una
Proposición  de  Ley  Orgánica  destinada  a  combatir  la  ocupación  ilegal  de  viviendas  que
garantice el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social.
En su articulado se establece,  entre otras medidas,  que la Policía podrá desalojar la vivienda
ocupada ilegalmente en un plazo express de 24 horas, sin necesidad de esperar varios meses
como  hasta  ahora  y  refuerza  el  delito  de  usurpación  pasando  de  una  multa  a  pena  de
privación  de  libertad  de  uno  a  tres  años.
Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto delictivo y hay una víctima a la que se despoja
de  un  derecho  que  también  tiene  amparado  en  la  Constitución.  No  puede  ser  que  estas
políticas de cambio se basen en considerar la ocupación ilegal como una solución válida para
una minoría, cuando se han convertido en un problema para la mayoría.
Combatir  el  alarmante  y  creciente  problema  de  la  ocupación  de  viviendas,  luchar  contra  las
mafias  y  la  delincuencia  asociada  a  la  misma  y  garantizar  así,  la  propiedad  privada,  la
convivencia y la seguridad son los motivos principales que impulsan esta iniciativa normativa
en el Congreso de los Diputados.
La nueva normativa, de aprobarse, facultará también a las comunidades de propietarios,

PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL/ELS  GRUP/S  MUNICIPAL/S   GRUP  MUNICIPAL
DEL  PPC  DE  REUS  AL/A  LA  PLE  MUNICIPAL  DEL  DIA  11/06/2018  REFERENT  A  CAMBIOS
LEGISLATIVOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA, LA SEGURIDAD DE
LAS PERSONAS Y BIENES Y LA CONVIVENCIA SOCIAL.
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cuando  los  ocupantes  ilegales  realicen  actividades  prohibidas  o  molestas  o  incívicas,  para
garantizar la correcta convivencia vecinal. Además, considera nula la inscripción en el padrón
municipal  cuando  la  persona  inscrita  sea  un  okupa  ilegal,  modificando  para  ello  la  Ley  de
Bases  de  Régimen  local.
La Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impide que
los okupas estén protegidos por el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio o por
el concepto de morada. De esta manera, se evita que tengan la misma protección en la casa
que habitan de forma ilegal y en contra de la voluntad del propietario que el que la habita de
forma  legal.  La  autoridad  pública  podrá  desalojar  las  viviendas  ocupadas  ilegalmente  en  un
plazo  de  24  horas.
Esta Proposición de Ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios ni tiene como
objetivo regular  los  conocidos “precarios”  y  deja  claro que aquellas  personas con problemas
económicos o de desempleo no van a ser  consideradas como okupas.
Aunque  en  la  última  década  se  han  acortado  sustancialmente  los  plazos  judiciales  para  el
desalojo de viviendas, el problema de la ocupación genera alarma en la sociedad española y el
número  de  viviendas  ocupadas  no  deja  de  aumentar.  Además,  el  fenómeno ha  generado  la
instauración  de  mafias  de  la  ocupación  y  la  utilización  de  muchos  de  estos  inmuebles  para
actividades  delictivas.
Asimismo, la nueva ley reforzará las penas asociadas a los delitos de usurpación, que pasarían
de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de manera específica la figura
de las mafias de okupación.
Así, agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello modifica la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado.
De igual manera,  amplía la reforma de los procesos civiles,  aprobada en junio de 2018, para
que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su derecho con la misma
agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de sus casas. Hasta ahora
la propiedad jurídica del inmueble dificultaba más todavía el desaloj, por ese motivo el Partido
Popular presenta esta Propuesta de Resolución al Pleno con estos acuerdos:

PRIMERO.  Dar  su  firme  apoyo  a  la  Proposición  de  Ley  Orgánica  contra  la  ocupación  ilegal  y
para  la  convivencia  vecinal  y  la  protección  de  la  seguridad  de  las  personas  y  cosas  en  las
comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero del
2019.
SEGUNDO.  Reclamar  de  las  fuerzas  políticas  con  representación  parlamentaria  que  den  su
aprobación  a  esta  iniciativa  normativa  antiokupa,  pionera  en  España,  por  ser  de  interés
general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa
de esta falsa vía de acceso a la vivienda.
TERCERO.  Dar  traslado  de  estos  acuerdos  a  la  Ministra  de  Justicia,  a  la  Vicepresidenta  del
Gobierno y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos con representación en el Congreso
y en el Senado. Así como al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà  d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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