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REG LAMENT DE RE'GIM INTERN

Sabadell, febrer 2006



Annexes:

Num. 1:

Num. 2 i 3:

Organigrama

Pactes Comite i Gerencia



CEPO,seCL

EI document que teniu a les mans es fruit de la voluntat permanent de pactar la
millora de les relacions laborals a CIPO, SCCL.

EI Comite de Personal i la Oirecci6 de I'empresa han recollit els anteriors
reglaments i acords signats fins ara i s'han incorporat a I'articulat del document
o als annexes del Reglament de Regim Interior que ara presentem.

En els citats annexes hi ha el Pia Estrategic 2005-2007 on despres de fixar la
Missi6 de I' empresa assenyala-Ia Visi6 -com volem ser- es a dir una empresa:
participativa, flexible, eficient., oberta i viable.

La voluntat de la Oirecci6 i del Comite de Personal es mantenir de manera
permanent el dialeg entre les parts a fi de consensuar acords que assegurin
unes condicions laborals optimes per a tothom ..Oit d'una altra manera: aquest
Reglament de Regim Intern quedara sempre obert i adaptable a cada moment
ales problematiques laborals i socials que vagin apareixent i comptant sempre
amb la iniciativa i els suggeriments de totes les persones que formem part de
CIPO,SCCL.



REG LAMENT DE REGIM INTERN

EI treball realitzat pel nostre equip de professionals i col·laboradors permet oferir
productes i serveis de qualitat ales empreses publiques i privades, adaptant-se ales
seves necessitats i I'acord amb I'escala de valors de la organitzacio, per tal d'assolir
un desenvolupament sostenible en els nostres ambits d'actuacio.

CIPO esta constitu'ida i enregistrada com a cooperativa en el Registre Oficial de
Cooperatives amb el numero BN 1920.

En el registre de la Generalitat de Catalunya, en el departament de Benestar Social i
Familia esta registrada com a entitat privada d'iniciativa social amb el numero
E00949.

Centre Especial de Treball (CET): (Registre G.C.Benestar
T00042).
Servei de Terapia Ocupacional (STO): (Registre G.C.Benestar
S01102).
Servei d'Ocupacional d'insercio (SOl): (Registre G.C. Benestar
S03516).
Servei Complementari d'Ajustament personal i social (SCAPS).
Liars Residencies (Registres 801796, 806254 i S05068).

EI centre esta ubicat a la localitat de 8abadell, al carrer Himalaia num. 41-59, poden
canviar, si conve, la seva ubicacio i crear locals secundaris 0 subsidiaris, amb els
tramits establerts reglamentariament.



EI present reg lament te caracter obligatori per a tot el personal que presta els seus
serveis al centre, aixi com per als usuaris del mateix i pels seus representants legals
ode fet.

Article 5e.: Ambit temporal

Les normes d'aquest reglament sera normatiu i regira a partir de la data en que es
firmi la resoluci6 aprovatoria, i la seva vigemcia sera indefinida mentre no sigui
modificat 0 substituH.

Tota persona de I'equip huma de CIPO SCCL ha de tenir com objectiu la plena
satisfacci6 del seus clients i aconseguir una bona rendibilitat a cada un dels
productes i serveis realitzats.

1. Clarificar de forma documental' els procediments relatius als productes i serveis
que es realitzaran al Client, i especificar els terminis, compromisos i condicions
associades als mateixos, per complimentar els requisits del client.

2. Establir contractes entre CIPO, SCCL Client, per consolidar i consensuar els
esmentats requisits amb mutu compromfs.

3. L'aportaci6 dels recursos adequats per complir fidelment amb els compromisos
adquirits.

4. Tenir en compte que la qualitat en el producte i el servei es la base de futur de la
nostra empresa.

5. Crear un entorn de treball per a tots el treballadors que promogui el compromis
amb la qualitat, el treball en equip i la confianc;a i el respecte mutus.

8. Arreglar les deficiencies, emprenent accions correctives en aquelles situacions
que produeixin productes 0 serveis no satisfactoris, des de el mateix moment en que
siguin detectats.

9. Una millora continua dels seus processos, productes, serveis i la capacitaci6 del
seu personal.



Per fer una bona feina cal fer i treballar en equip i per que aquest funcioni cal una
bona organitzaci6 Qualsevol organitzaci6 reparteix responsabilitats, les quais
comporten disciplina a diferents nivells.

a) Que I'usuari tingui el corresponent certificat de discapacitat orientaci6 socio-
laboral.

b) Que faciliti tota la documentaci6 i dades que el centre Ii demani.
c) Que I'equip tecnic del Centre, havent examinat la documentaci6 aportada i previa

exploraci6 de I'usuari, consideri factible les po~sibilitats de rehabilitaci6 i inserci6
de I'usuari sol·licitant, tenint en compte les caracterfstiques i mitjans del centre.

d) L'equip tecnic del centre valorara quin es el servei mes adient per I'usuari.

L'equip tecnic i medic del centre, durant la permanencia del discapacitat al centre,
fara el seguiment respecte a la seva adaptaci6 al seu 1I0cde treball a servei i la seva
evoluci6 en aspectes psicol6gics.

La resta de personal seran coberts per lIiure designaci6 de la Direcci6. Cada
designaci6 es fara a be per promoci6 interna a be mitjan<;ant selecci6 de
currfculums, proves professionals i entrevistes amb el responsable del Departament
a Servei corresponent amb l'aprovaci6 final de la Direcci6.



L'organitzaci6 dels diferents departaments i serveis i l'assignaci6 de carrecs i
categories professionals del personal no disminu"it de la Cooperativa estara en funci6
de I'eficacia i la millor rendibilitat de I'empresa i la seva planificaci6 dependra de
Gerencia. Tanmateix, quan es tracti de lIocs de treball que ocupin a persones amb
discapacitat es considerara prioritaria la idoneHat del lIoc i l'adaptaci6 de la persona
al mateix facilitant el recursos adients (formatius, ergonomics, .... ).

La Cooperativa s'estructura funcionalment en la forma en que figura a I'organigrama
que s'incorpora al present reglamenti (veure annex 1)

L'organitzaci6 dels diferents departaments i l'assignaci6 de carrecs i categories
professionals del personal qualificat de la Cooperativa estara en funci6 de la eficacia
i la millor rendibilitat de I'empresa i la seva planificaci6 dependra de la Gerencia, un
cop escoltat el parer dels responsables corresponents.

EI personal de la cooperativa es qualifica en aten~i6 a la funci6 que desenvolupa en
algun dels seguents serveis :

1r. Centre Especial de Treball (CET)
2n. Serveis Complementaris d'Ajustament Personal i social (SCAPS)
3r. Centre Servei de Terapia Ocupacional (STO i SOl).
4rt. Servei d'habitatge

00 Director/a
01 Cap de producci6
02 Cap de Taller

Cap de personal
Cap d'administraci6
Tecnic de Grau Superior (Psic6leg, pedagog, etc.)

03 Cap de secci6
Assistentla Social
Tecnic Grau Mitja

04 Encarregatlda
05 Mestre/a taller



Monitor ocupacional
Xofer 1a

06 Oficial 1a.

Oficial 1a. Administratiu
Xofer 2a

Cuiner/a
07 Oficial 2a

Oficial 2a Administratiu
Oficial de serveis generals
Responsable de menjador

08 Especialista 1a

Auxiliar administratiu
09 Especialista 2a

10 Especialista 3a

11 Pe6/na

Les funcions de cada una de les categories professionals abans esmentades seran
les que indica el Conveni vigent que s'acull la Cooperativa.

Actualment la cooperativa esta acollida al Conveni de Tallers per a Disminu"its
Ps[quics de Catalunya.

Es pagaran dues gratificacions extraordinaries anuals de manera ordinaria abans del
30 de juny i el 22 de desembre. L'import sera eqyivalent a ra6 de 30 dies de salari
per any treballat i sera proporcional als mesos en actiu del treballador a I'empresa.

Tot el personal treballador de la Cooperativa tindra dret a percebre, per trienni
venc;ut, un plus d'antiguitat amb els percentatges que ens indica el Conveni vigent.

Per qualsevol altre tipus de plus (activitat, coordinaci6,nocturnitat, etc.) es redactara
un document explicant a quina tasca con creta esta sotmes, el signaran direcci6 i el
mateix treballador afectat, un cop informat el Comite de Personal. EI mateix quedara
sense efecte en el moment que es decideixi que la tasca encomanada no es realitza.

Eis treballadors que per necessitat de I'empresa hagin de fer viatges 0

desplac;aments amb el seu vehicle propi comportara una indemnitzaci6. Per la seva
valoraci6 es tindran en compte els preus mitjos que per vehicles s'apliquen al sector.



Actualment el preu es de 0,24 euros per quilometre. Habitualment entendrem per
dietes, aparcaments, autopistes i consumicions justificades.

La jornada laboral per tot el personal compres en les categories 08, 09, 10 i 11 faran
1.597,5 hores anyals.
La jornada per a la resta del personal sera de 1.704 hores anyals.

Per tal de garantir l'organitzaci6 de la jornada, s'establira un calendari laboral marc
que haura d'estar elaborat, de forma consensuada amb la representaci6 legal dels
treballadors, i presentat abans del comem;ament de I'any de la seva aplicaci6.

EI personal que gaudeixi les vacances fora del per[ode indicat, per necessitats de
I'empresa i de comu acord amb el treballador/a, te dret a un complement de cinc dies
feiners sobre els assenyalats.

EI treballador pot demanar el canvi de calendari ,60 dies abans de I'inici de les
vacances, sempre que sigui possible (que el departament 0 servei no estigui tancat,
que no repercuteixi en l'organitzaci6 productiva).

.
D'altra banda existiran 15 dies laborables , amb caracter de perm[s retribu"it, en el
decurs de tot I'any a fi i efecte de poder complir amb la jornada laboral maxima
fixada per cada categoria fixada pel Conveni

La totalitat d'aquests dies correspon als treballadors que prestin els seus serveis en
tot I'any. En cas que no s'estigui tot I'any , els dies seran proporcionals a I'estada, i si
ja s'haguessin gaud it seran dedu"its de la pertinent liquidaci6, en cas de cessament
del treballador/a.

EI treballador que vulgui gaudir d'un perm[s retribu"it 0 no, s'haura d'adre9ar al cap
del seu departament i aquest comunicar-ho al departament de RRHH.

Qualsevol perm[s retribu"it (encara que sigui autoritzat) no justificat documentalment
amb posterioritat podra comportar la deducci6 corresponent de la nomina
Si algun treballador gaud[s d'un perm[s no autoritzat i no tingues una justificaci6
raonable, es descomptara de la nomina i es podran prendre mesures disciplinaries.
L'annexe 2 regula aquesta questi6.



Quinze dies naturals en cas de matrimoni, 0 inici de vida en comu. En aquest
ultim suposit caldra aportar un certificat d'empadronament 0 similar.
Un dia per trasllat del domicili habitual i 2 en cas de canvi de poblaci6.
Tres dies per naixement de fill/a, malaltia greu, intervenci6 quirurgica, mort de
parent fins a segon grau de consanguinitat 0 primer d'afinitat, 0 de la persona
amb qui es convisqui maritalment. Si s'ha de realitzar un desplagament per
aquest motiu el perm IS sera de quatre dies.
EI temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caracter
public 0 personal.
Per realitzar funcions sindicals 0 de representaci6 del personal en la manera
establerta legal 0 convencionalment.
Pel que fa ales visites mediques, no es necessari demanar autoritzaci6 al cap de
departament, pero si es obligaci6 avisar la no assistencia al treball per tal de que
I'empresa reajusti la organitzaci6 del treball.

En cas de visites mediques degudament justificades quedara justificat el
temps indispensable acreditat, presentant el part corresponent a I'interval
horari en que s'ha visitat, tenint en compte el temps de desplagament si
ens han ates fora de la localitat.
En cas de que el treballador no vingues a treballar en tot el dia se Ii
descomptara la diferenda del temps acreditat.

Si un dia no es ve a treballar avisant que estan malalts i no es porta cap
justificant es descomptara el dia sencer com absentisme. En cas de portar
un justificant quedara mig dia justificat. .

En casos excepcionals de visites mediques que impliquin proves i que es
necessites tot el dia haura de constar en el justificant medic.

En cas d'acompanyament d'un familiar al metge, fins a primer grau de
consanguinitat (fills, conjuge, pares 0 pares politics) quedara justificat el
temps indispensable acreditat, presentant el part corresponent a I'interval
horari en que s'ha visitat, tenint en compte el temps de desplagament si
han ates al familiar fora de la localitat. En cas de no tomar al Iloc de treball
la resta del dia anira a carrec del treballador. En cas de que la visita
medica impliques proves i que es necessites tot el dia haura de constar en
el justificant medic.

Qui per raons de guarda legal tingui cura directa d'algun men or de vuit anys, 0

d'algun discapacitat que no porti a terme altre activitat retribu'ida, tindra dret a una
reducci6 de la jornada laboral, amb la disminuci6 proporcional del salari,



En cas d'embaras de treballadores la direcci6 del Centre vetllara per evitar qualsevol
situaci6 de rise en virtut de I'establerta la lIei 39/1999 del 5 de novembre per
promoure la conciliaci6 de la vida familiar i laboral de les persones treballadors.

La mare treballadora, per lactancia d'un fill menor de nou mesos, tindra dret a escollir
entre una hora d'absencia a una reducci6 de jornada d'una hora a I'inici a final de la
mateixa, la qual sera ampliada en una hora mes per fill/a en els suposits de part a
adopci6 multiple.

Eis treballadors amb un mfnim d'un any d'antiguitat a I'empresa podran demanar una
excedencia voluntaria per un termini no inferior a un any i no superior a 5 anys.

Aquest dret nomes es podra exercir si han transcorregut quatre anys des de
I'acabament de I'anterior excedencia.

EI perfode d'excedencia no comptltara com antiguitat i el treballador, si ho demana
per escrit un mes abans del seu termini, gaudira d'un dret preferent de reingres en
les vacants d'igual 0 similar categoria a la seva que hi hagues 0 es produTssin a
I'empresa.

En cas d'excedencia per maternitat i per tenir cura' d'un familiar fins el segon grau de
consanguinitat a afinitat la reserva del Iloc de treball sera de tres anys.

Eis treballadors que gaudeixin d'excedencia per mandat sindical, d'acord amb
I'Estatut dels Treballadors, es reincorporaran al 1I0c de treball al cap dels 60 dies
d'acabar aquest perfode d'excedencia, amb un preavfs de 30 dies abans de la
reincorporaci6.

En el cas de treballadors discapacitats que puguin trobar feina en una altra empresa
no especial, se'ls concedira una excedencia indefinida, acceptant-ne la seva
reincorporaci6 en el mateix moment en que perdin la feina exterior, amb les mateixes
condicions laborals que gaudien abans de marxar, sempre que la seva capacitat
laboral sigui la mateixa, i en el cas de que per edat a malaltia no ho fos, seran
admesos en la situaci6 que s'ajusti ales seves possibilitats.

La Cooperativa promocionara la formaci6 facilitant a tots els seus treballadors el que
puguin fer estudis, cursos, seminaris, jornades, conferencies .... i tanmateix estara



sempre disposada a facilitar la bibliografia, la informatica i altres mitjans tecnics que
puguin augmentar la seva capacitaci6. (veure annex 3)

Cada treballador de la Cooperativa vetllara pel manteniment i bon estat de tot el
material de treball, maquinaria i locals que estiguin sobre la seva responsabilitat,
obligant-se a mantenir net i endre<;at, complir les normes de manteniment i donar
part per escrit de qualsevol avaria 0 desaparici6 en el mateix moment que es
observada. Aquesta obligaci6 recaura directament sobre I'immediat responsable.
Tanmateix tots estem obligats a vetllar pel bon us i I'estalvi de les energies (lIum,
aigua, etc) i donar part per escrit de qualsevol malversaci6 que es produeixi, aixi
com recomanar qualsevol alternativa d'estalvi.
Eis treballadors de la Cooperativa tindran cura de la roba de treball i la portaran
sempre neta i en perfecte estat de conservaci6, procurant donar sempre una bona
imatge de I'empresa que representen. Aquesta estara obligada a reposar-Ia sempre
que el desgast ho faci aconsellable.

EI centre i tot el personal de fa cooperativa compliran les disposicions sobre
seguretat i higiene en el treball contingudes a la L1eide Prevenci6 de Riscos Laboral
(L1ei 31/1995 de 8 de novembre).

EI centre disposa d'un Comite de Seguretat i Salut que garantira la seguretat i salut
de cadascun dels 1I0cde treball de la cooperativa.· Dura a terme I'activitat preventiva
en relaci6 amb els riscos laborals presents a I'empresa

Aquest comite tindra l'obligaci6 de comunicar a gerencia els possibles riscos i les
possibles mesures preventives.

Tots els treballadors tenen dret a una revisi6 medica com a minim cada dos anys a
carrec de I'empresa, duta a terme per personal medic especialitzat, que tindra com a
finalitat la de prevenir i garantir la bona salut i la capacitat laboral de tots ells.

El Comite d'Empresa es I'organ representatiu del conjunt de treballadors de la
cooperativa per la defensa dels seus interessos.

Exercira les funcions que s'estableixen als articles 64 i 65 de l'Estatut dels
Treballadors.
Eis pactes 0 acords que s'arribin entre el Comite d'Empresa i Direcci6 del centre, un
cop signats, quedaran incorporats automaticament al Regim Intern.



La cooperativa te formalitzada una asseguranga que garanteix la responsabilitat civil
de tot el personal de I'empresa.

Per un altra banda tambe es te formalitzada una asseguranga que garanteix tot el
dia al personal contractat per la cooperativa. EI capital assegurat en cas de mort es
actualment de 12.020 euros, i en cas d'invalidesa permanent es 24.040 euros.

Per la resta d'usuaris no contractats es te formalitzada una asseguranga especifica .
EI capital assegurat en cas de mort es de 30.000 euros i en cas d'invalidesa
permanent es de 60.000 euros.

La cooperativa tambe te contractada una asseguranga per les persones que fan
tasques com a voluntaris.

Per assegurar un bon clima social i un agradable ambient de treball cal un mfnim de
disciplina, i aquesta s'ha d'acceptar i fer compl.ir rigorosament. En cas de no
compliment de les normes establertes s'aplicara automaticament les sancions que
previstes. (annex 2)

Eis sup6sits per cada tipus de faltes s'especifiquen al conveni que en aquell moment
estigui acollida la cooperativa.

Les faltes comeses es classificaran atenent la seva importancia en:
Faltes Ileus
Faltes greus
Faltes molt greus.

a) de 3 a 6 faltes de puntualitat a I'assistemcia laboral, sense la deguda
justificaci6, comeses en un per[ode de 30 dies naturals.

b) La Incorrecci6 amb els companys de treball.
c) La no comunicacio, amb antelaci6, d'una absencia al treball justificada, lIevat

que es provi la impossibilitat de comunicar-ho.
d) La falta d'assistencia al treball, sense causa justificada, mes de tres dies dins

I'any natural.
e) No tenir cura de la conservaci6 dels locals de treball, aixf com de documents 0

materials.



f) No comunicar a I'empresa els canvis de residencia.
g) La manca d'higiene personal, sempre que produeixi queixes per part dels

companys de treball.
h) L'embriaguesa 0 toxicomania, si repercuteix negativament en el treball, aixf

com qualsevol conducta 0 actitud que comporti perjudici per a la imatge de
I'empresa.

i) No comunicar amb la deguda diligencia els canvis experimentals a la famflia
que puguin afectar a la seguretat social i10 instruccions de previsi6 social i
fiscals.

a) La indisciplina 0 desobediencia en el treball.
b) L'imcompliment de les obligacions concretes del lIoc de treball i les

negligencies de les qual derivin 0 puguin derivar en perjudicis greus per al
servei, conservaci6 del local, material 0 documentaci6 de I'empresa.

c) Las greu desconsideraci6 vers els companys de treball 0 public en general.
d) La falta d'assistencia dal lIoc de treball, sense justificar, durant tres dies en el

perfode d'un mes natural.
e) Mes de sis faltes de puntualitat sense justificar en el perfode d'un mes natural.
f) No comunicar amb la puntualitat deguda els informes de baixa 0 confirmaci6

de I'IT.
g) L'abandonament del lIoc de'treball sense causa justificada.
h) La reincidencia en la comissi6 de tres faltes Ileus, encara que siguin de

diferent naturalesa, dins un mateix trimestre.

a) EI frau, la deslleialtat i I'abus de confian<;a, la concurrencia i competencia
deslleials, aixf com qualsevol conducta constitutiva de delicte dol6s.

b) La manifesta i reiterada indisciplina 0 desobediencia en el treball.
c) EI falsejament voluntari de dades i informaci6 relativa al treball i10 servei.
d) La falta d'assistencia, durant mes de tres dies en el perfode d'un mes natural,

al treball.
e) Les faltes de puntualitat no justificades, mes de 10 dies en un mes natural, 0

mes de 25 dies en el perfode de tres mesos naturals.
f) Realitzar treball per compte propi 0 per tercers estant en situaci6 de baixa

medica laboral.
g) Realitzar qualsevol acte fraudulent 0 tendint a aconseguir perllongar la

situaci6 de baixa medica laboral.
h) La simulaci6 de malaltia 0 accident.
i) La disminuci6 continua i voluntaria en el rendiment del treball normal.
j) Les ofenses verbals, sempre que comportin un perjudici greu per a la dignitat i

imatge dels companys independentment del carrec que s'ocupi.
k) L'agressi6 ffsica als companys amb independencia del carrec que s'ocupi.
I) L'obstaculitzaci6 0 impediment per part dels treballador/a del lliure exercici

dels drets sindicals al altres treballadors.



m) Qualsevol conducta d'assetjament sexual 0 d'altres comportaments
intimidadors (fisics, verbals 0 no verbals).que afectin la dignitat 0 la lIibertat de
la dona i I'home en el treball, amb independencia del seu carrec 0 funci6.

n) La reincidencia en faltes greus, malgrat que siguin de diferent naturalesa,en el
perfode de sis mesos naturals.

Les sancions maximes que s'aplicaran en cad a cas seran les segClents, d'acord amb
el conveni vigent:

- Per faltes Ileus: amonestaci6 per escrit i suspensi6 d'ocupaci6 i sou fins ados
dies.
- Per faltes greus: amonestaci6 per escrit, amb constancia a I'expedient
suspensi6 d'ocupaci6 i sou fins a 10 dies.
- Per falta molt greu: amonestaci6 per escrit, amb constancia a I'expedient,
suspensi6 d'ocupaci6 i sou fins a 30 dies. Amonestaci6 per escrit
acomiadament.

a) La presentaci6 de queixes 0 la intervenci6 en procediments seguits contra
I'empresa per suposat incompliment de la normativa laboral 0 de la Seguretat Social.

b) La ra<;a, sexe, opci6 sexual, estat civil i/o matrimonial, religi6, opci6 politica, origen
social, embaras, moral privada, ni, en general, I'exercici lIiure de qualsevol dret
reconegut a la Constituci6 0 a L'Estatut de Catalunya.

1r. La comunicaci6 per escrit, sigui quina sigui el grau de la falta, haura de fer-se
dins el termini de prescripci6.

2n. L'empresa donara una c6pia de la sanci6 al comite d'empresa , que haura de fer
I'informe oportu en el termini de tres dies si el treballador/a Ii demana.

3r. Quan les sancions donin lIoc a I'acomiadament, aquest podra dur-se a terme
immediatament, sense perjudici de les accions que corresponguin al treballador/a.

4rt. En cas de dubte 0 disconformitat, actuara en primera instancia la comissi6 de
seguiment del conveni que estigui vigent.



a) Les Ileus, als 10 dies.
b) Les greus, als 20 dies
c) Les molt greus, als 60 dies

A partir de la data en que I'empresa tingui coneixement de la seva comissi6 i en tot
cas als sis mesas naturals d'haver-se comes.
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Tot i que a la practica s'han concretat acords de tota mena entre el Personal i la Direccio de
CIPO,SCCL, es del tot necessari ordenar tots aquests acords i tendir a un Reglament de
Regim Intern consensuat que organitzi la relacio laboral a la nostra empresa.

Es per aixQ que la Direccio i el nou Comite d'Empresa tenen la voluntat de pactar alguns
temes claus com es ara I'absentisme, la formacio, la promocio, I'assoliment de les
categories, la participacio, els incentius i d'altres temes que puguin sortir.

Pel que fa, doncs a I'absentisme injustificat el Comite d'Empresa i la Direccio acorden el
seguent:

1er. L'absentisme injustificat perjudica greument a I'empresa ja que afecta directament a
tothom:

-En primer 1I0c als companys que compleixen amb I'horari ja que han de fer la feina
dels absents 0 be els han d'esperar perdent tots inutilment I'estona.

3er. La polftica a partir d'ara sera la d'aplicar de manera automatica el Conveni i per tant no
hi haura cap mena de tolerancia. Les absencies no justificades adequadament seran
sancionades.

4art. Les persones amb faltes injustificades del mes de Gener rebran una carta on es
notificaran les absencies d'aquest mes . Aquesta carta sera un av[s sense sancio. A partir de
mes de mar<;es comenyara a aplicar sistematicament el Conveni vigent.



Basicament ens referim al Pia Anual de Formaeio que en el seu moment ha estat proposat
pels diferents Departaments 0 Serveis i es aprovat per la Direccio i el Comite de Qualitat. Es
per tant el 100% per 100% d'interes de I' Empresa i per tant el cost integral del mateix corre
a carree de l'Empresa

Ames dels cursos habituals formen part del Pia Anual de Formacio: la Jomada Anual del
Centre Ocupacional, la Formacio en Xarxa 0 aquella formacio necessaria per desenvolupar
les respectives responsabilitats d'acord amb la Oireccio.

Quan les propostes de formaeio siguin el 50% a interes del treballador i el 50% a interes de
l'Empresa cada part assumira el 50% del temps i quan el cost sigui de mes de 200 euros es
pagara a mitges entre ambdues parts en el ben entes que si el treballador en el pla~ d'un
any deixa I'empresa aquest retornara I'import aportat per I'empresa de manera proporcional
al temps treballat d'aquell any.

EI treballador pot tenir interes exc/usiu en una determinada formacio. En aquest cas d'aeord
amb el responsables del seu Departament 0 Servei iamb l'aprovaei6 de la Oireccio es pot
estudiar la manera de facilitar la seva petici6 sense detriment de les seves responsabilitats
!aborals.

D'aeord amb el Comite de Personal la Oireecio informara a tots els Departaments 0 Serveis
sobre els diferents Acords 0 Paetes que aniran sumant de cara fer el Reglament de Regim
Intern.
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pOLiTIC A D' ADEQUACIO SALARIAL

El Segon Acord entre e1Co mite de Personal i la Direcci6 de CIPO,SCCL fa referencia a la
politica d'adequaci6 salarial aplicada per l'empresa.

ler. L'antiguitat es el principi basic que s'aplica habitualment a I'hora de progressar
salarialment tot tendint a equilibrar les categories baixes, mitjanes i altes.

20n. Eis clients sovint requereixen que per realitzar determinades tasques els treballadors
tinguin la categoria adequada.

3er. Les baixes definitives del personal seran substituldes habitualment per un altre
treballador de la categoria immediata inferior fent possible aixi la promoci6 intema.

4art.Les previsions pressupostaries per aquest any volen assegurar els seguents cobraments
per aquest ordre:

4.1 Augment del Salari Minim Interprofessional d'acord amb la legislaci6 a totes les
persones discapacitades intelolectualment.

4.2 Augment derivat per l'aprovaci6 de les Taules Salarials.

5. Esta en estudi l'augment de la categoria minima a I'hora de la contractaci6 inicial i el
possible canvi de categoria al cap d'un any.

Adjuntem algunes dades corresponents als exercicis 2001,2002,2003,2004 pel que fa als
Resultats de cad a Exercici, el nombre de categories millorades i els treballadors afectats
agrupats per departaments 0 serveis.



SOL·L1CITUD DE PERMfs

1.EI treballador que vulgui gaudir d'un permis retribu'it 0 no, s'haura d'adreyar al cap del seu
departament i aquest comunicar-ho al departament de RRHH.

2.Qualsevol permis retribu'lt (encara que sigui autoritzat) no justjficat documentalment amb
posterioritat podra comportar la deducci6 corresponent de la nomina.

3. Si algun treballador gaudis d'un permis no autoritzat i no tingues una justificaci6 raonable, es
descomptara de la nomina i es podran prendre mesures disciplinaries.

4 Pel que fa ales visites mediques, no es necessari demanar autoritzaci6 al cap de departament,
pero si es obligaci6 avisar la no assistencia al treball per tal de que I'empresa reajusti la
organitzaci6 del treball
Diferents situacions a puntualitzar en casos de visites mediques:

En cas de visites mediques degudament justificades quedara justificat el temps
indispensable acreditat, presentant el part corresponent a I'interval horari en que s'ha
visitat, tenint en compte el temps de desptayament si ens han ates fora de la localitat.
En cas de que el treballador no vingues a treballar en tot el dia sa Ii descomptara la
difarencia del temps acreditat.

Si un dia no as ve a treballar avisant que estan malalts i no es porta cap justificant es
descomptara el dia sencer com absentisme. En cas de portar un justificant quedara mig
dia justificat.

En casos excepcionals de visites mediques que impliquin proves i que es necessites tot
el dia haura de constar en el justificant medic. .

En cas d'acompanyament d'un familiar al metge, fins a primer grau de consanguinitat
(fills, cOnjuge, pares 0 pares polftics) quedara justificat el temps indispensable acreditat,
presentant el part corresponent a I'interval horari en que s'ha visitat, tenint en compte el
temps de despla<;ament si han ates al familiar fora de la localitat En cas de no tomar al
lIoc de treball la resta del dia anira a carrec del treballador. En cas de que la visita
medica impliques proves i que es necessites tot el dia haura de constar en el justificant
medic.

Aquesta operativa de permis es fara efectiva a partir del dia 1 de gener de 2003

MOTIUS DE PERMis

Matrimoni 0 inici de vida en comu
Trasllat domicili
Naixement de fill
Malaltia greu, intervenci6 quirurgica, mort d'un familiar (fins 2n.grau de consanguinitat)
Oeure public inexcusable
Consulta medica del propi treballador
Acompanyament medics a familiars del pro pi treballador
Permis personal
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MISSIO VISIO OBJECTIUS ACCIONS

CIPO, SCCL es una PARTICIPATIVA -Augmentar en un 30% I'assistencia a I'assemblea -A la citoLOIOde les entrevistes personals intentar que vinguin altres familiars (relleu
empresa cooperativa, Totes les persones relacionades amb la organitzacio i a la jornada de portes obertes en els pr6xims 3 generacional). Treballadors socials. Gener05-JulioI05.
situada a Sabadell, han de tenir una forta incidencia en el seu anys.

-Elaboracio de I'enquesta de valoracio de serveis. Treballadors socials. Gener05.que des de I'any desenvolupament.
1968 es dedica a -Realitzacio de I'enquesta de valoracio de serveis durant les entrevistes personals.
I'atencio i a la Gener05-JulioI05.
insercio sociolaboral
de persones adultes -Variacio de la convocat6ria (carta) a I'assemblea. Direccio. Gener05
amb discapacitat
intel·tectual,
principalment.
EI treball realitzat pel
nostre equip de -Increment d'un 20% anual del n° de persones que -Retorn de les propostes de millora en un termini de com a maxim 15 dies.professionals i realitzen propostes de millora. Responsable Qualitat. Durant tot el pia.coHaboradors permet

-Publicar les propostes de millora. Responsable Qualitat. Cada mes.oferir productes i
-Recordar mecanisme de participacio. Responsable de Qualita!. Cada 4 mesas.serveis de qualitat a

les empreses
publiques i privades,
adaptant-se ales FLEXIBLE -Arribar a tenir un 50% de clients tipus A en els -Definir i c1assificar la tipologia de clients. Responsables de departament
seves necessitats i Ha de tenir capacitat d'adaptar els seus productes i proxims 3 anys. Gener05.
d'acord amb I'escala serveis ales necessitats i requisits del mercat i de cad a -Cercar possibles clients A si no s'arriba al % marcat. Responsables de
de valers de la client, tant intern com extern. deoartament.
organitzacio, per tal -Aconseguir realitzar, en els proxims :3 anys, 3 -Reunio per avaluar la possibilitat d'engegar projectes. Responsables de
d'assolir un nous projectes. departament i Direccio. Gener05.
desenvolupament
sostenible en els

EFICIENT -Obtenir la certificacio ISO de I'area social en el -Elaboraci6 de procediments. Treballadors socials. A partir de Gener05.nostres ambits
d'actuaci6 Ha de gestionar els seus recursos i esfon;;os de manera 2006, tenint implantats al 100% tots els seus

adequada per tal d'assolir la satisfaccio del client i els procediments en un any.
objectius de I'organitzacio.

-Obtenir la certificaci6 IS014001 a EMAS d'aqui a -Demanar pressupostos. Responsable Qualitat. Durant I'any 2005.
3 anys. -Elaboracio de procediments. Responsable Qualitat i Responsable SMAJ. Any. 2006 .
-Aconseguir aplicar, en el termini d'un any, un -Pactar les questions claus que fagin possible el reglament. Comite de Personal i
reg lament de regim intern. Direcci6. Juny 2005

-Elaboraci6 del document. Comite de Personal i Direcci6. Juny 2005
-Difusio del regim intern. Comite de Personal i Direcci6. Juny 2005-Desembre
2005.

OBERTA -Aconseguir, en 3anys, signar un 100% de -Realitzaci6 proposta de convenis. Direccio. A partir de Gener 2005
Oberta a trobar-se, de manera estable 0 conjuntural, convenis amb totes les entitats del sector de
amb altres empreses, persones 0 entitats, amb Sabadell i rodalies.
objectius compartits de prestaci6 de serveis 0 de millora

-Doblar la gent que ve a fer pnktiques provinents -Visitar personalment als tutors de practiques. Treballadors socials. Durant totdels recursos propis, socials i economics.
d'aquests centres en 3 anys. I'any.

-Visitar els centres (universitats, instituts, escoles agricoles) pera sense limitar-S6
a I'area social. Treballadors socials. Durant tot I'any.

-Potenciar la formaci6 en xarxa a altres arees -Coordinar la trobada. Treballadors socials. Durant I'any
realilzant 1 cop a I'any accions al respecte.

VIABLE
Ha de garantir la continuHat de la organitzaci6
compensanl econamicament el compromfs i els PENDENT DE L'ELABORACIO DEL PRESSUPOST
esfon;:os realitzats i obtenir uns beneficis suficients per
reinvertir-Ios en la seva millora.


