
 

 

 

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de l’any 2006 té com a propòsit 
promoure,  protegir  i  assegurar,  en  condicions  d’igualtat,  els  drets  humans  i  les  llibertats 
fonamentals  per  a  totes  les  persones  amb  discapacitat,  promovent  el  respecte  a  la  seva 
dignitat així com potenciant la seva participació plena i efectiva en la societat, amb igualtat de 
condicions.  Aquest  és  el  marc  de  referència  per  a  la  legislació  posterior  que  ha  de 
desenvolupar aquest propòsit. 

És amb aquesta voluntat que es va aprovar fa pocs dies l’anomenada Estrategia Española sobre 
Discapacidad  2012‐2020,  en  la  qual  els  agents  socials  únicament  van  estar  presents  en  la 
primera  fase  de  contacte.  Estableix  unes mesures  estratègiques  de  caràcter molt  genèric, 
sense  indicadors, sense calendari d’aplicació  i sense finançament específic. Per aquest motiu, 
des de CCOO en qüestionem la validesa i l’eficàcia.  

Aquest  any  celebrem  el  Dia  Internacional  de  les  Persones  amb  Discapacitat  en  un  marc 
d’empitjorament  de  la  crisi  econòmica,  que  cada  cop  té més  incidències  negatives  i  pitjors 
conseqüències en l’ocupació i en les polítiques socials, en sentit ampli. 

L’augment  de  l’atur  i  la  precarietat  laboral  de  les  persones  amb  discapacitat  requereixen 
mesures de foment de l’ocupació noves i més àmplies, en què el desenvolupament millor i més 
eficaç el  trobem quan es vinculen  i  inclouen en  les negociacions entre els agents socials  i el 
Govern. El seguiment i el control que fessin els agents socials del compliment que es pugui dur 
a terme en aquesta matèria seria la millor garantia per a les persones amb discapacitat.  

A partir de  les últimes dades de què disposem  respecte  a  la  contractació  registrada durant 
l’any 2010, veiem que ha augmentat un 24,9% la contractació a les persones amb discapacitat 
respecte al 2009. Hi ha, però, un 40,1% de contractació en centres especials de treball (CET), 
amb un 83,7% de temporalitat i un 16,3% de contractació indefinida, davant un augment d’un 
6% de contractació en l’empresa ordinària, però amb un 44,2% de contractació temporal i un 
55,8% de  contractació  indefinida. Amb aquestes dades podem  afirmar que malgrat  la baixa 
contractació de persones  amb discapacitat  a  l’empresa ordinària, és precisament en  aquest 
àmbit on trobem més estabilitat a la feina. 

Des de CCOO de Catalunya continuem defensant el compliment de la LISMI i vetllant per la 
incorporació d’aquestes persones majoritàriament  a  l’empresa ordinària, perquè  en  el dia 
d’avui  i  29  anys  després  de  la  seva  aprovació  continua  sent  de  les  lleis més  incomplertes. 
Tanmateix, també estem convençuts que, tenint en compte les bonificacions a les quotes de la 
Seguretat Social, les subvencions per a l’adaptació als llocs de treball i els ajuts indirectes que 
tota  empresa  té  per  a  la  contractació  de  persones  amb  discapacitat,  es  tracta  d’una 
oportunitat que tota empresa hauria d’experimentar, perquè és amb experiències positives  i 
amb més  compromís  i  voluntat  de  compliment  de  la  llei  per  part  de  les  empreses  que  ho 
aconseguirem.  Estem  convençuts  que  amb  la  inclusió  hi  guanyem  tots  i  col∙laborem  en  la 
cohesió social.   
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El  Pla  d’acció  per  a  la  inclusió  i  la  cohesió  social  a  Catalunya  2011  de  la  Generalitat  feia 
referència  a  les  situacions  de  pobresa  i  exclusió  social  de  les  persones  amb  discapacitat  i, 
sobretot, de  les dones amb discapacitat. Aquestes situacions estan estretament relacionades 
amb les taxes d’atur o l’extensió del treball precari. Després de quatre anys de crisi econòmica 
han incrementat amb tota seguretat les situacions de pobresa i d’exclusió d’aquest col∙lectiu.  

Per a CCOO de Catalunya un altre aspecte decisiu  i que cal tenir en compte per avançar en 
més llocs de treball i de més qualitat és fer realitat la plena integració al llarg de tot el procés 
educatiu. El deteriorament del sistema públic educatiu, que comença a ser una realitat a casa 
nostra, s’està concretant especialment en la reducció de docents, programes, professionals de 
suport  i  altres  mesures  compensatòries.  Actualment  els  centres  escolars  catalans  que  no 
disposen del personal necessari per atendre aquests  infants  ja arriben al 10%. Amb aquestes 
mesures  es  deixa  de  garantir  el  dret  dels  infants  discapacitats  a  no  ser  escolaritzats  en  un 
centre d’educació especial, que aquest sigui l’últim recurs i, per tant, que prevalgui el dret que 
la seva escolarització sigui en escoles inclusives. 

Des de CCOO de Catalunya volem denunciar que  la manca dels diferents suports necessaris 
perquè  els  nostres  infants,  joves  i  adults  discapacitats  tinguin  les mateixes  oportunitats 
formatives que la resta de la població tindrà  incidències el dia de demà, ja que minvaran  les 
seves possibilitats d’accedir al mercat de  treball ordinari  i a  llocs de  treball més qualificats  i 
més  ben  remunerats,  i  quedaran  relegats  a  llocs  de  treball  amb  poca  qualificació  i  poca 
remuneració. 

Les  retallades  en  polítiques  socials  que  s’estan  realitzant  a  casa  nostra  poden  frenar  i/o 
paralitzar  els  programes  d’accessibilitat  que  estaven  possibilitant  la  normalització  de  les 
condicions de vida i de treball de les persones amb discapacitat. Aquesta política de retallades 
també tindrà conseqüències en àmbits en què ja estaven més desateses, com ara l’atenció a la 
salut  mental,  la  investigació  i  els  tractaments  de  les  anomenades  malalties  rares  o  la 
necessària  ampliació  del  catàleg  de  prestacions  sanitàries  per  incloure  determinades 
demandes de les persones afectades. 

A més a més,  les retallades també estan  incidint en el no‐augment o en  les reduccions en els 
preus per a places concertades dels serveis adreçats a les persones amb discapacitat, així com 
en  el  retard  en  el pagament  a  les  empreses  i/o  entitats que  realitzen  els  serveis. Aquestes 
qüestions estan incidint en el deteriorament de la qualitat de l’atenció. 

Des  de  CCOO  de  Catalunya  també  ens  preocupa  la  paralització  que  s’està  produint  en  la 
gestió de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. Malgrat que no tenim dades de la Generalitat de Catalunya sobre aquest fet, sí 
que podem constatar, per les dades del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que hi 
ha  un  llarg  camí  per  recórrer  respecte  a  les  prestacions  vinculades  a  la  prevenció  de  la 
dependència i la promoció de l’autonomia personal, i les prestacions econòmiques d’assistent 
personal, dues prestacions amb una incidència mínima respecte a la prestació econòmica per a 
cuidadors  no  professionals,  fet  que  afecta  també  les  persones  amb  discapacitat  i  els  seus 
familiars. 

El compromís de CCOO de Catalunya és incorporar, en totes les seves propostes i en tots els 
processos de negociació, les demandes de les persones amb discapacitat.  


