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Us presentem la segona Memòria de Sostenibilitat de CIPO, que correspon al període 
comprès entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015. Aquesta memòria ha estat 
elaborada d’acord amb la Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat del Global 
Reporting. 
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Un any més, m’adreço a tots vosaltres 
amb el compromís d’escriure unes línies i 
informar-vos del treball realitzat durant 
l’any 2015, any què ha suposat la posada 
en marxa del nou Pla Estratègic 2015-
2018, el qual marca les línies d’actuació 
per poder seguir consolidant la nostra 
cooperativa, com a centre de referència 
dins el nostre sector. 
 
Des de CIPO, estem donant resposta a la 
nova realitat social que tenim, amb molts 
esforços i molta dedicació.  Aquesta 
tenacitat ens permet desenvolupar les 
activitats del nostre centre i arribar amb 

èxit als nostre principal objectiu: donar un servei de qualitat a les persones amb diversitat 
funcional. 
 
Durant l’any 2015 s’ha donat inici a un nou Pla Estratègic que s’aplicarà fins el 2018. Aquest 
Pla ens ajudarà a consolidar la feina realitzada durant aquests últims anys, especialment en 
l’àrea de les llars residències i atenció a l’envelliment dels nostres cooperativistes. També 
seguirem treballant en el manteniment i millora de les nostres instal·lacions i continuarem 
cuidant la proximitat i bona relació amb aquelles empreses i administracions què ens 
ajuden en el nostre dia a dia. 
 
Aquestes apostes de futur han suposat també importants esforços en temes econòmics, 
com la inversió per a la construcció de la nova llar residència, la previsió per a la reforma de 
la climatització del taller o de la posada en marxa de la granja de cargols.  
 
Finalment, vull donar el meu agraïment a totes les persones sòcies i treballadores, pel seu 
esforç diari i la seva complicitat, malgrat els moments d’incertesa que hem hagut de patir 
en aquests darrers anys. 
 
Així doncs, des del Consell Rector de CIPO, ens complau presentar-vos la Memòria de 
Sostenibilitat 2015 què volem compartir amb tothom, persones sòcies, treballadores i 
amigues. 
 
Avel·lí Garrigós Pérez 
President de CIPO.  
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Indicadors CIPO 
 

 
147 Empleats 

 
324 Socis 

 
 
Indicadors Materials 
 
 

 
  

 
Energia 

consumida 
121.035 kWh 

 
Aigua 

consumida 
3.272 m3 

 
Plantilla amb 

contracte indefinit 
94,24% 

 

 
Dones 

en plantilla 
46,94% 

 
Proveïdors 

locals 
70% 

 
Proveïdors certificats 

segons ISO9001 
30% 
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Presentació 
 

Nom: CIPO S.C.C.L. 
Forma Jurídica: Cooperativa 
Any de creació: 1968 
Activitat: Inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual i transtorn 
mental 
Centres operatius: 1 · Carrer Himàlaia, 41-59 · 08207 Sabadell 
 

CIPO és una cooperativa social i sense afany de lucre. 
 
Localització de la seu social 
 

 
carrer Himàlaia, 41-59 · 08207 Sabadell 

 
CIPO té per missió la integració sociolaboral de persones de col·lectius amb dificultats 
d'inserció en el món del treball, principalment de persones amb discapacitat intel·lectual, per 
mitjà d'un treball i una ocupació terapèutica adaptats al perfil i a les necessitats de cada 
persona, i generant suports i oportunitats per al desenvolupament del projecte de vida de 
cada persona.  

2 · La Cooperativa 
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Productes i serveis 

 
Centre Especial de Treball 

 
El seu objectiu principal és dur a terme un treball productiu que pretén assegurar una feina 
remunerada i la prestació de serveis d’ajust personal i social. El Centre Especial de Treball 
es composa dels següents serveis: 

 
• Serveis de Medi Natural i Jardineria 

o Construcció i manteniment de jardins 
o Serveis de medi natural: recuperació de lleres, treballs forestals  
o Neteja viària  
o Manteniment de polígons industrials  
o Clausura d’abocadors  
o Desbrossada de parcel·les  
o Tala i poda d’arbres i palmeres  
o Tractaments fitosanitaris  

 
• Serveis Industrials 

o Manipulats en general: muntatges, etiquetatges, encapsats, triatges, etc. 
o Envasats i termosegellats: retràctils, skins i blisters 
o Soldadures per ultrasò 
o Destrucció confidencial de documents 
o Servei de bugaderia: vestuaris professionals, roba plana, etc.  
o Neteges industrials: locals, oficines, empreses, naus, obra nova, pàrquings, etc. 
o Brigades polivalents per a treballs puntuals 
o Recollida de mobles i estris vells al carrer 
o Recollida d'oli vegetal per a la seva reutilització 
o Serveis a mida  
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Centre Ocupacional 
 
El Centre Ocupacional és un servei adreçat a les persones, majors de 18 anys, amb 
discapacitat intel·lectual, amb un certificat de disminució igual o superior al 65% i que no 
tenen, en l’actualitat, capacitat manifesta per estar contractades laboralment.  

 
L’objectiu del Centre Ocupacional de CIPO és oferir una 
atenció integral de qualitat, centrada en la persona, 
posant en marxa aquells programes d’activitats que 
permetin el màxim desenvolupament de capacitats i 
competències i oferint els serveis i suports necessaris 
per promoure l’autodeterminació de les persones i la 
seva màxima qualitat de vida, així com la participació 
activa i real en la comunitat. Es composa del Servei de 
Teràpia Ocupacional i del Servei Ocupacional 
d’Inserció.  

En el Centre Ocupacional es porten a terme diferents 
tallers d'elaboració de productes artesanals:  espelmes, 
marqueteria, paper reciclat, mosaic… 

 

 
Servei d’Acolliment residencial 
 
Durant l'any 2014, i actualment, CIPO ha gestionat tres habitatges ubicats a Sabadell: dos 
pisos de vuit places de capacitat cadascun (Torre de l'Aigua i Termes) i una casa unifamiliar 
de nou places (Sallent). En total estan atesos vint-i-cinc usuaris.  

Servei de Formació 
 
CIPO elabora cada any el Pla Anual de Formació on els principals objectius són, d'una 
banda, promocionar-se en l’àmbit personal i laboral i d'altra banda, aprendre sempre per 
garantir un millor servei a les persones i a les empreses.  

L'àmbit d'actuació de CIPO és Catalunya. Concretament, treballa a nivell local a la ciutat de 
Sabadell i rodalies, i a nivell comarcal, al Vallès Occidental.   

2 · La Cooperativa 
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Organigrama 
 
CIPO s'organitza i reparteix les seves diferents tasques, seguint un organigrama funcional, 
aprovat per Direcció el setembre de 2013:  

Model Organitzatiu 
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Òrgans de Govern 
 
El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la cooperativa. És competent per 
establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per 
l'Assemblea General. El President de la Cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, 
la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.  
 
A l' Assemblea General Ordinària, celebrada el 29 de juny de 2015, es va aprovar la següent 
distribució de càrrecs i composició final del Consell Rector:  

 
Consell Rector de CIPO 

 
Membre Càrrec Gènere Durada del càrrec 

Avelino Garrigós Pérez President Home 3 anys 

Eulàlia Cervera Macià Vicepresidenta Dona 1 any 

Ramon Espinach Grau Secretari Home 2 anys 

Francesc Tió Pardo Tresorer Home 1 any 

Miquel Civil Espona Vocal 1 Home 1 any 

Joan Galí Homet Vocal 2 Home 3 anys 

M.Teresa Puig Amat Vocal 3 Dona 1 any 

Cristina Anton Soto Vocal 4 Dona 2 anys 

Cristina Miranda Gutiérrez Vocal 5 Dona 2 anys 

Isabel Lapaz Andrés Vocal 6 Dona 3 anys 

 
 

Estructura del Capital 
 
Durant l’exercici 2015 no hi ha hagut cap variació en el capital de l’entitat, que ha estat de 
96.487,02 €, la mateixa quantitat que els anys 2013 i 2014. Aquest Fons Capitalitzat 
correspon a uns beneficis generats en exercicis anteriors, els quals van ser capitalitzats. 
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Els mecanismes de comunicació i participació de les persones sòcies es fa per mitjà de 
l'assemblea que se celebra un cop l'any.  

No existeixen limitacions per incorporar noves persones sòcies. Totes les persones usuàries 
que volen treballar a la cooperativa han de donar-se d'alta com a soci o sòcia 
obligatòriament.  

Per donar-se de baixa com a soci o sòcia cal donar-se de baixa com a treballador o 
treballadora. Una persona sòcia no treballadora es pot donar de baixa en qualsevol moment.  

 

Tipologia dels socis (2014-2015) 
 

Tipus de socis Descripció 2014 2015 

Socis treballados 
Treballadors i usuaris amb certificat de 

discapacitat intel·lectual 
167 146 

Socis consumidors 
Representants legals dels socis 

treballadors 
145 124 

Socis varis 
Persones externes a CIPO que volen 

col·laborar 
65 54 

 

 

A CIPO, principalment, hi ha dos tipus de socis: el treballador/usuari amb discapacitat i el 
seu representant legal. També existeix la figura del soci no vinculat a la cooperativa (soci 
que no té cap familiar a l'entitat però que que en vol formar part). 

Els socis de CIPO tenen drets i obligacions. Com a drets, podran participar amb veu i vot en 
la presa d'acords a l'Assemblea General, rebre informació sobre qüestions que afectin els 
seus interessos econòmics i socials i elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la 
societat, entre d'altres. Com a obligacions, han d'assistir a l'Assemblea General quan se'ls 
convoqui, complir els acords adoptats pels òrgans de govern i complir amb les obligacions 
econòmiques que els correspongui, entre d'altres. 

A 31/12/2015 el número total de socis ha estat de 324. 
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Valors i principis 
 

En el nostre Pla Estratègic 2015-2018 posem de manifest quins són els nostres VALORS, un 
dels pilars sobre els quals construïm dia a dia, mitjançant el nostre full de ruta, l'assoliment 
dels nostres objectius operatius i que ens portaran a assolir els nostres objectius estratègics:  

Compromís Social 
  
CIPO promourà la reivindicació dels següents valors respecte a les persones amb 
discapacitat:  

El respecte a la dignitat inherent de cada persona. L'autonomia individual, inclosa la llibertat 
de prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones. En aquest sentit, tots 
els agents interns hauran d'assumir el compromís de vetllar per la realització d'aquest 
valor. Sensibilització i inclusió plenes a la societat. El respecte per la diferència i l'acceptació 
de les persones amb discapacitat com part de la diversitat i la condició humana. La igualtat 
d'oportunitats i la no discriminació. L'accessibilitat a l'entorn físic, econòmic i cultural, a la 
salut i l'educació, i a la informació i les comunicacions.  

Transparència, ètica i rendició de comptes  

CIPO porta a terme amb plena transparència, la seva gestió i els seus comptes, reportant i 
informant de manera periòdica als seus grups d'interès interns i externs.  

Competitivitat  

La cooperativa CIPO entén la competitivitat des d'una oferta de qualitat de producte amb un 
valor social afegit i una atenció acurada i propera amb tots els seus clients.  

Qualitat i millora contínua  

CIPO treballa des de la promoció i el desenvolupament de les capacitats i competències de 
totes les persones, des de la millora contínua en totes les dimensions organitzatives i la 
màxima qualitat en tots els seus processos. Tot això implica una gestió eficient dels 
recursos que té CIPO al seu abast.  

Desenvolupament sostenible  

CIPO desenvolupa el conjunt de les seves activitats de forma sostenible, des de les quatre 
dimensions del desenvolupament sostenible: social, econòmic, mediambiental i d'innovació 
i talent.  
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Innovació i excel·lència  

Des de CIPO es promou la innovació social com un atribut de la pròpia organització, 
orientada a la generació del màxim valor per a totes les persones i els grups d'interès, des 
d'una gestió excel·lent i de qualitat total. 

Confiança i suport mutu 

Totes les persones que formen part de CIPO s'ajudaran i es donaran suport per aconseguir 
un espai de treball òptim i millorar la qualitat de vida de totes les persones, des de la 
confiança i el respecte. 

 
Iniciatives externes 
 
Durant l’any 2015 no es va participar de cap iniciativa externa, tot i que, conjuntament amb 
les entitats Fupar i Prodis de Terrassa, es van iniciar els contactes per a la futura creació del 
Grup CETSAL, que veuria la llum l’any 2016. 
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Dincat  
Entitat que agrupa més de 300 entitats sense ànim de lucre que defensen els drets i donen 
serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual. 
 

Vàlua, Plataforma d'Entitats del Tercer Sector de Sabadell  
Taula de trobada formada per entitats sense ànim de lucre de la ciutat i l'Ajuntament de 
Sabadell, representada per Promoció Econòmica i Serveis Socials, que treballen 
conjuntament per tal de millorar la qualitat de vida dels col·lectius amb especials dificultat 
d'inclusió social a través de la inserció sociolaboral. 

 
Fundació Tutelar Família i Societat 
Col·laboració entre entitats per treballar conjuntament en la previsió del futur i en l’exercici 
dels drets i la dignitat de les persones amb discapacitat, quan el seu autogovern no sigui 
possible, i donant suport a les seves famílies. 

 
Gremi de Jardineria de Catalunya 
Promoure i defensar èticament els interessos de les empreses de jardineria de Catalunya 
oferint un servei innovador i de qualitat en resposta a les seves necessitats presents i futures, 
d’acord amb el desenvolupament social, natural i econòmic del seu entorn. 
 

Federació de Cooperatives de Catalunya 
Organització empresarial dedicada a la creació, el creixement i la promoció de les més de 
3.000 empreses cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l'economia i la nostra 
societat en base a principis democràtics. 
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CIPO ha establert una comuniació bidireccional i contínua amb tot els seus grup d'interès 
per tal de donar resposta a les seves expectatives.  
 

Mapa de grups d’interès 
 

Grup d’ interès Descripció Canals de 
comunicació i 
diàleg 

Necessitats i 
expectatives del 
grup d' interès 
sobre 
l 'organització 

Necessitats i 
expectatives de 
l ’organització 
sobre el grup 
d’ interès 

Socis Principalment, hi ha dos 
tipus de soci de la 
cooperativa: el  
treballador/usuari amb 
discapacitat i el seu 
representant legal.   
També existeix la figura del 
soci no vinculat a la 
cooperativa 
(soci que no té cap familiar a 
l'entitat però que en vol  
formar part).  A 31/12/2015 el 
número total de socis ha 
estat de 324. 

- Assemblea 
anual de socis 
- Trucades 
- Cartes 

- Resultats 
econòmics 
positius  
- Transparència  
- Bona gestió de 
l'entitat 

En general, el 
compliment de 
les seves 
obligacions com 
a socis. 

Administracions 
Públiques 

Treballem amb 
administracions locals 
(Ajuntament de  
Sabadell), comarcals 
(ajuntaments de comarques, 
Consell Comarcal, Consorci 
de Turisme, Consorci de 
Residus) i autonòmiques 
(Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Barcelona) 
 

- Trucades, 
mails. 
- Visites, 
reunions. 

- Compliment de 
les clàusules 
socials i 
ambientals  
- LISMI (Llei 
d'Integració dels 
Minusvàlids) 

- Visibilitat a 
nivell local i 
comarcal  
- Implicació en 
oferir més 
contractes i/o 
licitacions amb 
clàusules socials 
específiques per 
a Centres 
Especials de 
Treball i/o 
col·lectius amb 
risc d'exclusió 
social, sense 
afany de lucre  
- Obtenció de la 
seva confiança 
en la qualitat 
dels nostres 
serveis. 
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Grup d’ interès Descripció Canals de 
comunicació i 
diàleg 

Necessitats i 
expectatives del 
grup d' interès 
sobre 
l 'organització 

Necessitats i 
expectatives de 
l ’organització 
sobre el grup 
d’ interès 

Cl ients Del total de clients 
facturats el 2015, un 
4% correspon a 
administracions 
públiques i un 96% a 
clients privats. Pel que 
fa a facturació, un 52% 
correspon a 
administracions 
públiques i un 48% a 
clients privats. 
 

- Trobades, 
reunions de treball i 
seguiment 
- Trucades, mails, 
aplicació de xat per 
a telèfons mòbils  
- Enquestes de 
satisfacció de client 
- Trameses 
- Xarxes socials, 
webs corporatives. 

- Qualitat en la 
feina 
- Rapidesa en 
l'atenció i  
l'execució  
- Competitivitat 
de preus  
- Assessorament 
sobre els 
projectes  
- Innovació en 
processos  
- Aportació de 
valor en la seva 
RSC  
- Bon tracte  
- Confiança  
- Solvència 

- Fidelitat  
- Reconeixement 
de la qualitat de la 
feina  
- Disposar d'una 
bona comunicació 
a tots nivells  
- Capacitat de 
col·laboració en 
nous projectes  
- Incorporació del 
valor RSC entre 
els seus principals 
valors 
- Implicació 
personal dels 
seus treballadors 
en la nostra entitat  
- Difusió dels 
nostres serveis a 
altres empreses 
(bones 
referències). 

Trebal ladors  

 

La plantilla mitjana el 
2015 va ser de 147 
persones, de les quals 
78 homes i 69 dones. 
Dels homes, 73 eren 
fixes i 5 eventuals. De 
les dones, 67 eren fixes 
i 2 eventuals. La mitjana 
d'edat dels homes va 
ser de 43 anys i de les 
dones 44 anys.  
 

- Assemblees de 
treballadors  
- Comitè d'empresa 
- Informació als 
taulells  
- Reunions d'equips  
- Intranet  
- Xarxes socials, 
mails 
 - Enquestes de 
valoració i 
satisfacció  
- Actes anuals, 
jornades. 

- Millora de les 
condicions 
laborals (jornada, 
flexibilitat 
d'horari)  
- Millora de la 
informació i la 
comunicació  
- Millora de la 
càrrega de 
treball  
 

- Implicació en el 
projecte general 
de l'entitat  
- Treball en equip 
- Control 
emocional i 
tolerància a la 
pressió  
- Adaptabilitat - 
Millora de 
l'eficiència  
- Millora del clima 
laboral  
- Millora de la 
seguretat i la salut  
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Grup d’ interès Descripció Canals de 

comunicació i 
diàleg 

Necessitats i 
expectatives del 
grup d' interès 
sobre 
l 'organització 

Necessitats i 
expectatives de 
l ’organització 
sobre el grup 
d’ interès 

Proveïdors Són empreses que 
presten productes i 
serveis a CIPO. Dels 420 
proveïdors que tenim a 
la nostra base de dades, 
realment treballem amb 
124 en el nostre dia a dia. 
Són proveïdors 
fidelitzats, ja que fa 
molts anys que 
treballem amb ells i per 
a nosaltres és molt 
important la seva 
implicació i qualitat en la 
feina.  

- Trucades, mail  
- Trobades 
personals per 
avaluar les feines  

 

- Fidelitat  
- Solvència  
- Seriositat - 
Transparència  
- Confiança  
- Bon tracte  

 

- Qualitat  
- Implicació  
- Professionalitat  
- Competitivitat de 
preus  
- Bon tracte  

 

Voluntaris 

 

El perfil del voluntari de 
CIPO és el d'una 
persona vinculada o no 
a l'entitat i que té 
experiència en el món 
del Tercer Sector i 
concretament, amb el 
món de la discapacitat 
intel·lectual. El número 
de voluntaris de l'any 
2015 era de 13 persones.  

 

- Reunió de 
valoració del perfil 
(selecció) 
- Reunions de 
seguiment  
- Xerrades 
informatives  
- Assessorament  
- Trucades, mails, 
xarxes socials, web 
corporativa 

- Materialització 
de la seva 
voluntat altruïsta 
- Integració a 
l'entitat - 
Sentiment 
d'utilitat i 
pertinença  
- Apropament al 
món de la 
discapacitat més 
a fons  
- Gaudi 
d'experiències 
enriquidores, 
professionalment 
i personalment. 

- Implicació - 
Integració a 
l'entitat  
- Aprenentatge 
d'altres maneres 
de fer  
- Gaudi 
d'experiències 
enriquidores  
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Grup d’ interès Descripció Canals de 
comunicació i 
diàleg 

Necessitats i 
expectatives del 
grup d' interès 
sobre 
l 'organització 

Necessitats i 
expectatives de 
l ’organització 
sobre el grup 
d’ interès 

Plataformes 
sectorials  

 

CIPO forma part de 
diferents plataformes 
sectorials relacionades 
o no amb el sector de 
la discapacitat 
intel·lectual. Es tracta 
de plataformes del 
Tercer Sector i 
plataformes 
empresarials. Aquestes 
plataformes 
representen espais on 
fer sentir la nostra veu i 
que ens representen 
davant la societat.  

- Reunions 
periòdiques  
- Assemblees  
- Jornades  
- Web corporativa, 
xarxa, mails, 
trucades  
- Cursos de 
formació  

 

- Sinèrgies  
- Implicació  
- Actuació dins 
els paràmetres 
dels valors ètics 
que marquen les 
plataformes 
sectorials  

 

- Sinèrgies  
- Recolzament, 
assessorament i 
formació  
- Cohesió de grup  

 

Comunitat local  

 

Representada d'una 
banda, per les diferents 
entitats de la ciutat de 
les quals formem part, 
com grups empresarials 
i associacions de 
sectors vinculats amb la 
nostra activitat i per 
altra banda, per entitats 
de caire social, sanitari, 
educatiu, universitari i 
esportiu, dins el nostre 
territori d'actuació.  

- Reunions del 
Consell de 
Persones amb 
Discapacitat  
- Reunions amb les 
associacions de 
veïns  
- Projectes de 
col·laboració amb 
entitats (socials, 
sanitàries, 
educatives, 
universitàries i 
esportives)  

- Aportació del 
coneixement i 
expertesa  
- Suport en el 
desenvolupament 
dels seus 
projectes 
(formació, 
participació...)  

 

- Sinèrgies  
- Contractes 
comercials  
- Presència en el 
sector  
- Posicionament i 
reconeixement  
- Vinculació amb 
el territori  

  
 

Mitjans de 
Comunicació  

 

Són els ens (bàsicament 
locals o comarcals) amb 
els què CIPO compta 
per tal de fer arribar al 
públic les seves 
notícies, activitats i 
publicitat. Principlament 
es treballa amb diaris i 
ràdios locals que poden 
ser ens públics o 
privats, de mitjà abast.  

- Trucades, mails  
- Xarxes socials, 
web - Entrevistes  

 

- Vinculació amb 
la ciutat  
- Capacitat de 
generar notícies 
que siguin 
interessants  

 

- Fidelitat  
- Estabilitat en la 
col·laboració  
- Capacitat de 
publicar notícies 
que captin 
l'atenció de la 
ciutadania  
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Per al procés d'elaboració d'aquesta memòria de sostenibilitat s'ha comptat amb la 
participació dels diferents grups d'interès de CIPO, per mitjà d'enquestes i reunions de grup. 
Les necessitats i expectatives manifestades pels grups d'interès han quedat reflectides en 
la memòria.  
 
CIPO treballa per a la millora contínua de les instal·lacions i la seva adequació als 
requeriments de la normativa de referència en matèria d'accessibilitat.  
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Cadena de Valor 
 
Proveïdors / Aprovisionaments 

 
El proveïdor és l'empresa que subministra a CIPO els productes i serveis necessaris per al 
desenvolupament de la seva activitat, o l'empresa que realitza treballs d'instal·lació, revisió, 
control, conservació, manteniment, muntatge, etc, dins de les instal·lacions de CIPO. Els 
proveïdors de CIPO són, bàsicament, petites empreses i autònoms, de l'àrea de Sabadell i 
rodalies. També es compta amb alguns proveïdors de Barcelona.  

 
Durant l'any 2015, la xifra total de despeses per compres i serveis ha estat de 789.850,00€.  
 
Els serveis que presten els proveïdors a CIPO són, principalment, reformes, material 
d'embalatges, material de jardineria, reparacions de vehicles i reparacions de maquinària. 
Els productes que compra CIPO als seus proveïdors són plantes, material de ferreteria, 
embalatges de cartró, material d'oficina, materials per als tallers artesanals, recanvis per a 
vehicles i maquinària.  
 

Clients / Consumidors 
 

El ventall de serveis que CIPO ofereix als seus clients, des què l'entitat va iniciar la seva 
activitat, ha anat canviant en funció de les necessitats del mercat. L'objectiu ha estat  
ajudar-los a assolir la sostenibilitat en els diversos àmbits que contribueixen al 
desenvolupament de la societat, adaptant-se a les seves necessitats i a les exigències del 
mercat. 
 
Enguany CIPO ha prestat servei a 241 clients, dels quals 231 (96%) pertanyen al sector privat 
i 10 (4%) al sector públic. La facturació dels clients del sector privat representa un 48% i la 
del sector públic un 52%. 
 
CIPO factura el 100% a clients d'àmbit geogràfic català. 
 
Cal destacar que, en els darrers anys, CIPO ha notat molt la crisi i alguns dels seus clients 
han canviat. Durant l'any 2015, s'ha incrementat la facturació en un 4,49% més, respecte al 
2014. Els serveis que han suposat més increment han estat: bugaderia, manipulats i 
jardineria. 
 
L'àmbit geogràfic dels clients és local (Sabadell) i comarcal (Vallès Occidental), així com 
comarques més properes. 
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Rellevància 
per als 
grups 

d’ interès 

Aspectes i assumptes materials 

Alta 
> 2,73 

 - Energia (MA) 

- Desenvolupament econòmic (EC) 
- Aigua (MA) 
- Abocaments I residus (MA) 
- Compliment normatiu (MA) 
- Ocupació (SPL) 
- Relacions empresa treballadors (SPL) 
- Salut i Seguretat Laboral (SPL) 
- Diversitat i igualtat d’oportunitats (SPL) 
- Igualtat retribució H-D (SPL) 
- No discriminació (SDH) 
- Compliment normatiu (SRP) 
- Democràcia interna i participació (GC) 
- Comportament ètic I responsable (GC) 

Mitja 
2,57 a 2,72 

- Avaluació ambiental de 
proveïdors (MA) 

 

- Mecanismes reclamació impactes socials  
- Presència en el mercat (EC) 
- Conseqüències econòmiques indirectes (EC) 
- Biodiversitat (MA) 
- Emissions (MA) 
- Productes I serveis (MA) 
- Transport (MA) 
- General (mitigació I protecció ambiental) 
(MA) 
- Formació i educació (SPL) 
- Llibertat associació I convenis col·lectius 
(SDH) 
- Comunitats locals (SS) 
- Compliment normatiu (SS) 
- Salut i seguretat client (SRP) 
- Lliçons apreses (SRP) 
- Transparència en la gestió (GC) 
- Govern corporatiu (GC) 

Baixa 
< 2,56 

- Mecanismes de reclamació 
ambiental (MA) 
- Avaluació repercussió 
social proveïdors (SS) 

- Pràctiques de 
contractació (EC) 

- Materials (MA) 
- Avaluació pràctiques laborals proveïdors 
(SPL) 
- Mecanismes reclamació pràctiques laborals 
(SPL) 
- Inversió (SDH) 
- Menjar i begudes (SRP) 
- Etiquetatge productes i serveis (SRP) 
- Privacitat del client (SRP) 

 Baixa 1 Mitja 2 Alta 3 

Rel levància per a la Cooperativa 

 
 

EC = Economia MA = Medi Ambient SPL = Social · Pràctiques 
Laborals 

SDH = Social · Drets Humans 

SS = Social · Societat SRP = Social · 
Responsabilitat de 
Producte 

GC = Govern Corporatiu  
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L'activitat de CIPO genera riquesa al territori gràcies, entre d'altres, a la generació 
d'ocupació entre la població local i a la política de compres, que prioritza la contractació 
d'empreses proveïdores locals. Al llarg de l'any 2015, CIPO ha donat continuïtat a les 
mesures de racionalització de la despesa a escala energètica i d'organització, amb l'objectiu 
de garantir l'equilibri econòmic i la solvència a llarg termini.  

 

 
+de 100 usuaris atesos diariament, 

als quals s’ofereix una ocupació terapèutica 

 

+de 70 persones amb discapacitat,  
que treballen amb contractes laborals estables 

 

25 persones assisteixen diàriament a  
les llars residència gestionades per CIPO,  

millorant així la seva qualitat de vida  
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Subvencions rebudes de les administracions 2014-2015 
 

Servei 2014 2015 

Servei de Teràpia Ocupacional 661.397,56€ 423.709,48€ 

Residències 467.914,34€ 252.697,03€ 

USAPS 197,845,19€ 187,995,40€ 

50% SMI 247,076,68€ 296.320,72€ 

 
Cal destacar, respecte a les dades de 2014, la disminució de la Subvenció de Residències, 
ja que s'ha passat d'un model de subvenció al de concertació. 

 
 

Estructura de balanç 2012-2015 
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Distribució Ingressos 2015  

 

 
 

Comparativa Ingressos 2012-2015  
 

 
  

Ingressos Amort. 
Subv. 1,70%

Ingressos Serv. 
Diversos 0,41%

Subvencions 
d'explotació 

39,46%

Donatius 0,51%

Quotes socis 
2,94%

Quotes 
residència 
14,24%

Vendes 40,74%
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Distribució Despeses 2015  

 

 
 

Comparativa Despeses 2012-2015  
 

 

Despeses 
Financeres 0,38%

Fons Educació 
Formació 0,27%

Tributs 0,46%

Amortitzacions 
2,10%

Despeses de 
personal 76,73%

Serveis externs 
9,23%

Compres 
11,21%
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CIPO disposa d'un Manual de Sistema de Gestió Integrat on es descriuen els objectius, la 
estructura, la organització i els mitjans empleats per l'entitat per al desenvolupament de les 
seves activitats, d'acord als requisits dels seus clients, i segons les directrius definides en les 
normes de referència ISO 9001 "Sistemes de gestió de la qualitat- Requisits" i ISO 14001: 
"Sistemes de gestió mediambiental".  
 

Gestió 
 
CIPO ha establert, documentat, implementat i mantingut un sistema de gestió integrat 
de qualitat i medi ambient amb l'objecte de millorar contínuament la seva eficàcia, d'acord 
amb els requisits de la norma ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.  
 
CIPO compleix amb la legislació ambiental, tal i com es descriu en el procediment PMA03 
d'identificació, accés i actualització de la legislació mediambiental aplicable.  
 

Política de Qualitat i Medi Ambient 
 
L'alta direcció adquireix el més gran i ferm compromís per aconseguir que la seva política 
de qualitat i medi ambient sigui:  
 

• Apropiada a la naturalesa, magnitud i impactes mediambientals de les seves 
activitats i serveis 

• Un compromís en complir amb els requisits i millorar continuadament l'eficàcia dels 
sistema de gestió de qualitat i medi ambient  

• Un marc de referència que permeti fixar i revisar els objectius de qualitat i 
mediambient  

• Mantinguda al dia i comunicada a tots els empleats de la cooperativa  
• Revisada per garantir la seva contínua adequació  
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El sistema integrat de gestió de qualitat i medi ambient es revisa trimestralment per la 
direcció, amb la intervenció del Comitè de Qualitat. Aquesta revisió es realitza en base als 
indicadors de gestió de qualitat i medi ambient, en els quals queda reflectit:  
 

• Objectius de qualitat i medi ambient  
• Objectius de medi ambient per àrees ambientals  
• Anàlisi de satisfacció del client  
• No conformitats a proveïdors 
• Accions correctives i preventives  
• No conformitats internes per processos  
• No conformitats de clients/famílies Auditories internes per processos 
• Auditories externes Propostes de millora Política de qualitat  
 

D'aquesta revisió se'n genera un Informe de Revisió, en el qual es descriu l'anàlisi efectuat 
de les dades obtingudes de les activitats de l'exercici anterior i es decideixen els nous 
objectius i la forma de millorar l'eficàcia del sistema. 
 

Identificació i avaluació dels aspectes mediambientals 
 
CIPO identifica les operacions que tenen associats aspectes mediambientals i valora el seu 
impacte, tal i com es descriu en el procediment PMA01 d'identificació, avaluació i registre 
d'aspectes ambientals.  
 
A l'entitat, totes les operacions que tenen associats aspectes ambientals es realitzen sota 
condicions controlades que es garanteixen amb el compliment del procediment PMA02 de 
control operacional, el qual presta atenció a les següents àrees:  
 

• Residus d'oficina 
• Emmagatzematge i gestió d'olis  
• Productes i residus fitosanitaris  
• Consum d'energia  
• Consum de paper  
• Consum d'aigua  
• Consum de benzina i gasoil  
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Objectius 2016 Medi Ambient 
 

Objectiu Indicador Fites Dates Responsables 

Mantenir el consum 
d'aigua a 250 m3 

mensuals 

Consum 
mensual 

Formació per 
conscienciar el 

personal 
Maig 2016 

Departament 
de Qualitat 

Aconseguir un consum 
de combustible (gasoil) 

2300L 
VEHICLES/mensual 

Consum 
mensual 

Formació per 
conscienciar el 

personal 
Maig 2016 

Departament 
de Qualitat 

Aconseguir un consum 
de combustible 
(Benzina) 600L 

VEHICLES/mensual 

Consum 
mensual 

Formació per 
conscienciar el 

personal 
Maig 2016 

Departament 
de Qualitat 

Mantenir el consum 
elèctric a 14000 

KW/mensual 

Consum 
mensual 

Formació per 
conscienciar el 

personal 
Maig 2016 

Departament 
de Qualitat 

Mantenir un consum de 
paper de 5 caixes/mes 

Consum 
mensual 

Formació per 
conscienciar el 

personal 
Maig 2016 

Departament 
de Qualitat 

Mantenir la generació 
de consumibles 
informàtics a 10 

unitats/mes 

Consum 
mensual 

Formació per 
conscienciar el 

personal 
Maig 2016 

Departament 
de Qualitat 

 

Millora 
 
CIPO defineix en el procediment PR01 de revisió del sistema per part de la direcció, els 
mètodes necessaris que permeten millorar contínuament l'eficàcia del sistema de gestió 
integrat de qualitat i medi ambient. Aquests mètodes estan basats en:  
 

• La política de qualitat i medi ambient  
• Objectius de qualitat i medi ambient  
• Resultats d'auditories  
• Anàlisi de dades (indicadors)  
• Accions correctores preventives  
• Revisions per part de direcció   
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Declaració anual de residus industrials 
 
CIPO reporta anualment a l'Agència de Residus de Catalunya un informe amb l'impacte 
de les seves activitats. Així doncs, pel que fa a l'any 2015 es va informar de les següents 
dades:  
 

Declaració anual de residus industrials 2015 
 

Descripció Unitats 

Serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat 
mitjançant institucions residencials 

2 unitats 

Paper i cartró  126,36 tones 

Envasos de plàstic 230,33 tones 

Poda/Residus biodegradables  206,39 tones 

Banals 14,72 tones 
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Impactes en la biodiversitat 2015 
 

Descripció dels 
impactes sobre la 

biodiversitat 

Naturalesa de 
l ’ impacte 

Espècies 
afectades 

Mida de les 
àrees 

afectades 

Duradad dels 
impactes 

Eliminació de la canya 
americana  

 

Eliminació de 
la canya 

americana 
com a 

espècie 
invasora per 

mitjà de 
desbrossada  

Totes les 
espècies 

autòctones de 
la ribera  

Àrea del Riu 
Ripoll 

Tot l'any  

Ecosistemes  
 

Desbrossada, 
neteja 

d'abocadors i 
recuperació 

d'espais. 
Preservació 
de la fauna 

animal i 
vegetal.  

Totes les 
espècies 

autòctones 

Àrea del 
Rodal-Ripoll 

Tot l'any  

 
 
 
Els objectius de les accions que portem a terme en 
matèria de biodiversitat es realitzen en col·laboració 
amb l'Ajuntament de Sabadell, l'ADENC i el 
projecte "Fes reviure el Ripoll" que consisteix en la 
recuperació de la vegetació de ribera del riu Ripoll al 
seu pas per Sabadell, de la fauna autòctona i de 
l'ecosistema fluvial, a través de la implicació i la 
participació ciutadana.  
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Gestió 
 
La missió de CIPO és la integració sociolaboral de persones de col·lectius amb dificultats 
d'inserció al món del treball, principalment de persones amb discapacitat intel·lectual, per 
mitjà d'un treball i una ocupació terapèutica adaptats al perfil i a les necessitats de cada 
persona i generant suports i oportunitats per al desenvolupament del seu projecte de vida. 
  
CIPO promou la igualtat d'oportunitats, fomenta la millora contínua i l'aprenentatge i 
desenvolupa mecanismes de reconeixement i promoció interna.  
 
També impulsa polítiques de conciliació familiar i vetlla per garantir la seguretat i la 
prevenció de la salut de les persones que hi treballen.  
 

Recrutament, selecció i contractació  
 
En els processos de cobertura de vacants, CIPO treballa en línia amb el seu principi 
corporatiu: aconseguir un teball digne per a les persones amb discapacitat intel·lectual, 
creant o adaptant el lloc de treball a cada persona dins el Centre Especial de Treball.  
 
Per aquest motiu, CIPO disposa d'un equip humà implicat i compromès amb les persones, 
aportant les seves qualitats humanes i professionals.  
 
Les primeres fonts de recrutament són, bàsicament, externes: anuncis a diferents portals, 
xarxes socials, xarxes de cooperació amb diferents institucions lligades al Tercer Sector, 
etc.  
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El perfil de la plantilla de CIPO es composa de persones amb discapacitat i persones sense 
discapacitat. A 31/12/2015 el número total de treballadors ha estat de 147, dels quals 80 
tenen discapacitat (un 54,42%) i 67 no tenen discapacitat (un 45,58%).  Els homes 
representen el 53,06% de la plantilla i les dones el 46,94%. 

 
Número de persones en plantilla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribució plantilla HOMES/DONES per tipus de contracte 
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Tota la plantilla de treballadors de CIPO està acollida al CONVENI DE TALLERS PER A 
DISMINUÏTS PSÍQUICS DE CATALUNYA (codi conveni 79000805011995). En aquest conveni 
es regulen tots els aspectes, tant laborals com retributius.  
 
A l'entitat hi ha un Comitè d'Empresa. La Direcció de CIPO manté reunions periòdiques amb 
el Comitè.  
 
Els procediments, siguin del caire que siguin, es fan d'acord amb la normativa laboral vigent.  
 
Trimestralment, la direcció de CIPO fa una reunió informativa  amb tots els treballadors de la 
cooperativa per explicar la situació econòmica i les perspectives de futur de l'entitat. 
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CIPO aposta per la conciliació laboral i familiar dels seus empleats, com un element més 
de la gestió estratègica de l'entitat. CIPO creu que la motivació i un bon índex de 
productivitat laboral són conseqüència, en gran part, de la possibilitat de desenvolupar un 
projecte de vida equilibrat que permeti tenir en agenda temps per cultivar aficions i gaudir 
més de les coses.  
 
D'altra banda, les persones amb discapacitat intel·lectual són la raó de ser de CIPO i estan al 
centre de l'organització.  
 
L'entitat treballa per garantir els drets i la igualtat d'oportunitats.  
 
Malgrat ser una entitat que no està obligada a tenir un Pla d'Igualtat d'Oportunitats, CIPO 
treballa per la sensibilització de la societat respecte als drets de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i fomenta la seva participació en iniciatives i entorns comunitaris 
que afavoreixen el sentiment d'autoestima, posant en relleu les capacitats per sobre de les 
discapacitats.  
 
CIPO també compleix amb l'obligació d'utilitzar els mitjans necessaris per prevenir i detectar 
casos d'assetjament sexual i per raons de sexe. Els dos mitjans amb què ho fa són:  

 
• Efectuant una declaració de principis garantint el compromís de la direcció de 

l'empresa, de tolerància zero, en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva 
d'assetjament sexual i/o per raó de sexe.  

• Comprometent-se a garantir la confidencialitat davant un cas d'assetjament sexual 
i/o per raons de sexe, així com la protecció de possibles represàlies.  

 

Acollida inclusiva 
 
Quan un treballador s'incorpora a l'entitat, comença un període transitori d'acollida, que 
contribueix bàsicament a la seva integració i adaptació laboral des d'un punt de vista tècnic 
de clima laboral i per familiaritzar-se amb la cultura institucional de CIPO. L'assignació de la 
figura d'un tutor o responsable directe i el lliurament del manual corporatiu d'acollida són 
elements clau per assegurar l'assoliment d'aquesta etapa.  
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Una de les apostes més fermes de CIPO és potenciar l’accés a la formació i a les noves 
tecnologies per a tot el seu capital humà, ja que es considera la formació contínua com un 
valor afegit, tant per a l’entitat com per als treballadors i les treballadores que la conformen. 
 
Degut a que CIPO s’ha d’adaptar als múltiples canvis que l’envolten, la formació és el camí 
que, sense dubte, ha de seguir per ser flexible i aconseguir la eficàcia dels seus recursos 
humans, maximitzar la productivitat i donar un servei de màxima qualitat. 
 
Per tal de vehicular-ho, a finals d’any es realitza una exhaustiva anàlisi per detectar les 
necessitats formatives del personal de cada departament, la qual servirà per elaborar el 
Programa Anual de Formació (PAF). En el PAF s’hi inclouen totes les accions formatives que 
es volen prioritzar però és un document viu i modificable en funció de les necessitats que 
vagin sorgint al llarg de l’any. 
 

Pla de Formació 
 
Les accions formatives que s'han dut a terme durant l'any 2015 han estat les següents:  
 

• MBSR Programa Mindfulness 1ª Edició 
• MBSR Programa Mindfulness 2ª Edició 
• Biomecànica i risc de trencament de l’arbrat 
• Soldadura elèctrica, Tig i Mig-Mag 
• Jardins verticals 
• Dinàmiques i gestió de grups 
• Instal·lació i manteniment de jardins en terrasses 
• Contractes del sector públic i CET 
• Manipulació d’Aliments 
• Primers auxilis 
• Manteniment higiènico-sanitari risc de legionel·la 
• Suport conductual positiu 
• Coaching per la gestió d’equips. Líder coach 
• Poda d’arbust i arbrat 
• Síndrome d’Asperger – inclusió educativa 
• Com reduir i controlar els costos a les organitzacions 
• Curs de seguretat en el maneig amb plataformes elevadores 
• Hàbits nutricionals, envelliment i nutrició 
• Intel·ligència emocional en la conducció d’equips 
• Taules dinàmiques d’Excel 
• Captació de fons. Segona part 
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• Avaluació i intervenció en persones amb patologia dual 
• Conducció de reunions 
• Estratègies de màrqueting per a Pimes 
• Lideratge i motivació 
• Paisatges ètics. Ètica aplicada a l’acció social 
• Programació Neurolingüística 

 

Indicadors de formació 
 

 2013 2014 2015 

Nombre de persones 
que han rebut formació  

150  74 93 

Inversió total en formació 10.472,52€ 9.074,37€ 9.439,74€ 

Hores totals de formació  609,30h 520h 432h 

Percentatge de formació 
dins l'horari laboral  

74,20% 66,60% 77,00% 

 
 

Hores de formació segons categoria laboral i gènere 
 

 2013 2014 2015 

Càrrecs directius 
Homes: 16h 
Dones: 0h 

Homes: 10h 
Dones: 0h 

Homes: 30h 
Dones: 0h 

Comandaments intermediaris 
Homes: 30h 
Dones: 104h 

Homes: 182h 
Dones: 95h 

Homes: 31h 
Dones: 102h 

Resta de plantilla  
Homes: 220h 

Dones: 508,60h. 
Homes: 368h 
Dones: 742h 

Homes: 138h 
Dones: 211h 
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CIPO aposta per la conciliació laboral i familiar dels seus empleats, com un element més 
de la gestió estratègica de l'entitat. CIPO creu que la motivació i un bon índex de 
productivitat laboral són conseqüència, en gran part, de la possibilitat de desenvolupar un 
projecte de vida equilibrat que permeti tenir en agenda temps per cultivar aficions i gaudir 
més de les coses.  

 
Vigilància de la Salut i de Prevenció de Riscos Laborals  
 
CIPO treballa d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 de 8 de 
novembre) per tal de garantir un adequat nivell de seguretat i salut per a les persones dels 
seus equips, en tots els aspectes relacionats amb el seu desenvolupament professional, així 
com el seu benestar físic i psicosocial (amb especial atenció a la protecció i el 
desenvolupament en condicions d'igualtat dels treballadors amb discapacitat).  
 
CIPO fomenta el desenvolupament d'activitats orientades a promoure un major 
coneixement dels riscos del treball i les mesures preventives a adoptar.  
 
En el moment de la incorporació en plantilla dels treballadors, aquests reben un curs de 
prevenció de riscos, adequat al seu lloc de treball. També reben els EPI's corresponents per 
la tasca que desenvoluparan. Existeix un pla de millora formativa específica en l'actuació de 
cada tipus de tasca. S'avaluen, mitjançant qüestionaris específics, els riscos psicosocials que 
poden comportar els diferents llocs de treball, per tal de millorar el benestar psíquic dels 
treballadors.  
 
La vigilància de la salut és una eina bàsica per a l'entitat. Anualment, es realitza la revisió 
mèdica pertinent a tot el personal de l'entitat.  
 
El servei de PRL és extern.  
 
CIPO també disposa, com a servei d'atenció específic, d'un metge d'empresa a temps 
parcial que acompleix les funcions pròpies de la seva professió, d'acord amb la normativa 
que requereixen els diferents serveis que gestiona, com són: 
 

• La prevenció de la salut 
• L'atenció mèdica al personal 
• El control de les dietes 
• La coordinació amb la mútua corresponent 
• L'inventari i control dels productes farmacològics i sanitaris 
• La responsabilitat higiènica i sanitària del Servei d'Acolliment Residencial 
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CIPO és una entitat amb un posicionament clau 
de compromís i responsabilitat social. Des de la 
promoció del col·lectiu de persones amb 
discapacitat intel·lectual i malaltia mental, vol 
fomentar una societat inclusiva, accessible i 
respectuosa amb la diversitat.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Accions 
 
Algunes de les accions que porta a terme CIPO, en relació amb la societat, són:  
 

• Generació de cooperacions amb empreses socialment responsables  
• Treball en xarxa amb els agents públics del territori, amb la implicació directa amb 

els recursos de la comunitat 
• Coordinació amb altres entitats socials  
• Foment de la participació de voluntaris: des de l ́any 2011 CIPO impulsa un programa 

de voluntariat que, amb el nom Jo PartiCIPO! pretén donar cabuda a totes les 
persones que, des d ́una vessant altruïsta i solidària, volen col.laborar amb l'entitat 

• Participació en el programa "Escola de famílies", espai de formació i intercanvi dirigit 
a les famílies relacionades amb la seva tasca com a cuidadors i les seves 
necessitats. S ́han fet xerrades com per exemple “L ́autoestima del pare d ́un fill amb 
discapacitat”, “Eines per al benestar”, “La comunicació en família”, “L ́afectivitat i 
sexualitat en persones amb discapacitat”...  

• Organització anual de la jornada de portes obertes, activitat on té cabuda qualsevol 
persona de la ciutat que vulgui participar i a on s ́explica la tasca diària de l ́entitat 

• Organització de campanyes de sensibilització i promoció dels drets de les persones 
amb discapacitat 

 

Compliment normatiu  
 
CIPO no ha rebut mai cap sanció no monetària, multa significativa o denúncia per 
incompliment de la legislació social.  
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CIPO forma part activa de la Taula del Consell de Persones amb Discapcitat de l ́Ajuntament 
de Sabadell, participant en campanyes de promoció del col·lectiu i en accions de 
reivindicació.  
 
També té vigents convenis de col·laboració amb entitats esportives i educatives de la ciutat. 
 
Forma part de les activitats de la "Guia ciutat i escola", adreçades a escolars de Sabadell.  
 
Porta a terme l ́activitat "Taller de paper reciclat : Apropem-nos a la discapacitat 
intel·lectual”, que té com a objectius:  
 

• Apropar el món de la discapacitat intel·lectual als infants  
• Potenciar el reciclatge de paper i la seva reutilització  
• Promoure la inclusió social  

 
CIPO té un paper actiu en actes culturals i socials de la ciutat, participant en les festes 
populars, cercaviles i fires que puguin tenir lloc a la ciutat. A les cercaviles, CIPO hi participa 
teatre, CIPO ofereix obres teatrals interpretades pels propis usuaris, a les escoles i instituts 
de la ciutat, amb la finalitat de proporcionar valors d'inclusió social. 
 
També té projectes de col·laboració amb l ́Ajuntament de Sabadell i l'Àrea de Cultura, com 
la creació d ́un centre bibliogràfic especialitzat en discapacitat, ubicat a la Biblioteca Nord 
de Sabadell.  
Finalment fa ús dels recursos existents com "Apropa cultura".  
 

 
 
 
 
 
 
 
CIPO col·labora de forma activa en 
campanyes de solidaritat com "La Marató 
de TV3" i recollint aliments en col·laboració 
amb el Rebost Solidari de Sabadell.  
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Satisfacció dels clients  
 
En general, la valoració dels nostres clients és bona. S’han enviat 52 enquestes a diferents 
clients. Han respost l'enquesta 22 clients, per tant el % de resposta ha estat d’un 42%. 
 

Satisfacció clients 2014 (21 enquestes) 
 

 
 

Satisfacció clients 2015 (22 enquestes) 
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Satisfacció clients 2014 (valoració mitjana per ítem enquestat) 
 

 

Satisfacció clients 2015 (valoració mitjana per ítem enquestat) 
 

 
 
En general, la valoració dels nostres clients, és bona. La mitjana de puntuació ha estat de 
3,1 (màx. 4). La mitjana de l’any 2014 va ser de 3,2. 
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Els proveïdors de CIPO s'han anat consolidant al llarg dels anys i actualment ja hi ha 
establerta una relació de mútua confiança.  
 
CIPO aplica un procediment d'avaluació a tots els proveïdors que li subministren 
material que pot afectar a la qualitat del producte o servei, així com sobre els serveis 
contractats per a la seva realització per personal aliè a l'organització, amb afectació al 
Sistema de Gestió Integrat.  
 

Gestió. Avaluació de proveïdors 
 

Proveïdors amb certificació externa del Sistema Integrat de 
Qualitat i/o Medi Ambient  
 
El proveïdor que disposa d'una certificació externa verificada fa arribar a CIPO una còpia 
del certificat i és classificat automàticament com a proveïdor de nivell A.  
 
A aquests proveïdors se'ls fa un seguiment continuat tenint en compte les causes que 
poden provocar una no conformitat: rebuig de material defectuós, lliurament del material 
fora del temps establert, no lliurar el certificat de qualitat. 
 
Si en 6 mesos es produeixen més de 5 no conformitats, els proveïdors seran classificats de 
nivell B, i si en els següents 6 mesos tenen més de 5 no conformitats, seran considerats 
proveïdors de nivell D, no aptes.  
 
Anualment, el responsable de Qualitat i Medi Ambient prem a zero el comptador de no 
conformitats però el proveïdor manté el nivell de classificació que té en aquell moment.  
 

Proveïdors sense certificació externa del Sistema Integrat de 
Qualitat i/o Medi Ambient  
 
Aquests proveïdors són avaluats a partir del qüestionari que se'ls envia. Una vegada rebut el 
qüestionari l'han de retornar a CIPO degudament emplenat i signat. El responsable de 
Qualitat i Medi Ambient, quan rep el qüestionari, realitza l'avaluació, i si la puntuació 
obtinguda és igual o superior a 70 punts, els proveïdors són acceptats i tenen un nivell B. 
  
A aquests proveïdors se'ls fa un seguiment continuat, tenint en compte les causes que 
poden provocar una no conformitat: rebuig de material defectuós, lliurament del material 
fora del temps establert, no lliurar el certificat de qualitat...  
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Si en un any es produeixen més de 10 no conformitats, els proveïdors seran considerats de 
nivell D, no aptes.  

 
Proveïdors no sotmesos a avaluació contínua 
 
Són els proveïdors tipus C, petits establiments com la farmàcia, el forn de pa, etc, en els 
quals la compra del producte es realitza directament en el mateix establiment pel 
responsable de l'àrea.  
 

Proveïdors No aptes 
 
Són considerats proveïdors no aptes, proveïdors tipus D, els qui han superat el número de 
no conformitats establertes. En el cas que un proveïdor assoleixi la classificació D, el 
responsable de Qualitat estudiarà amb gerència si s’escau realitzar una nova avaluació al 
proveïdor. 
 

Variació en la classificació dels proveïdors 
 
En el cas que un proveïdor disminueixi el nivell de la seva classificació, el responsable de 
Qualitat i Medi Ambient es posarà en contacte amb ell per informar-lo sobre el canvi de 
classificació i promoure la millora contínua. 
El responsable de Qualitat i Medi Ambient lliurarà el registre de proveïdors actualitzat al 
responsable de Compres, cada cop que s’hagi produït una nova incorporació d’un proveïdor 
o que hagi variat el seu nivell de classificació. 
 

No conformitat de proveïdor 
 
Si es detecta alguna no conformitat en matèria de Qualitat o Medi Ambient, lliuraments fora 
de termini o manca de certificat de producte en els casos què es requereixi, el responsable 
de Qualitat i Medi Ambient, conjuntament amb el responsable de Compres i el responsable 
d’àrea, si s’escau, obriran un informe de no conformitat de proveïdor en el programa 
informàtic de CIPO, on es detallen les causes del problema i la solució immediata que es 
durà a terme. 
El responsable de Qualitat i Medi Ambient enviarà un informe de no conformitat al proveïdor 
i li sol·licitarà, si s’escau, un informe d’accions correctores, de les quals se’n farà un 
seguiment. Finalment, el responsable de Qualitat i Medi Ambient serà el responsable de 
realitzar el tancament de les accions correctores dutes a terme. 
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Compres a proveïdors locals 
 
La majoria de proveïdors de CIPO són d'àmbit local. Aquesta condició és prioritària, ja que 
interessa rebre una immediatesa del servei, una resposta ràpida i un lliurament ràpid per no 
retardar la producció. CIPO aposta, doncs, per als proveïdors que té al seu abast dins l'àrea 
de Sabadell i dins la comarca del Vallès Occidental. Cal dir que, amb la majoria de 
proveïdors, existeix una relació de fa anys.  
 

Guia de recomanacions pràctiques per a la compra de productes 
 
La present taula constitueix la guia de recomanacions pràctiques que CIPO valora a l'hora 
d'adquirir productes, amb l'objectiu d'assolir un major compromís amb el medi ambient, 
mitjançant la integració de principis de compra verda. CIPO contempla una sèrie de criteris 
sostenibles per a cadascuna de les següents àrees.  
 

1. Material d ’ofic ina 2. Equips i subministres 
informàtics 3. Productes de neteja 

Comprovar la disponibilitat de 
material ja existent abans 

d'adquirir- ne de nou 
 

Racionalitzar la compra 
d'equips nous, fent un estudi 

previ dels recursos i les 
necessitats reals 

 

Ajustar les tasques i 
freqüències de neteja a les 
necessitats reals, reduint la 
diversitat de productes de 

neteja als estrictament 
necessaris 

Prioritzar els productes de 
qualitat, reutilitzables i 

recarregables, lliures de 
substàncies nocives per a la 

salut i el medi ambient 

Allargar al màxim la vida útil 
dels equips 

 

Utilitzar maquinària més 
respectuosa amb el medi 
ambient i la salut laboral 

 

Evitar comprar productes amb 
embalatges individuals i aplicar 

mesures per minimitzar els 
envasos i embalatges utilitzats 

Adquirir equips energèticament 
eficients per reduir els impactes 
derivats del consum d'energia 

Reduir la generació de residus 
durant el servei i fer una 

correcta gestió dels mateixos 

Optimitzar la realització de 
comandes a fi de reduir els 

desplaçaments de l'empresa 
subministradora 

Utilitzar consumibles amb baix 
impacte ambiental, 

preferentment reciclats 

Realitzar formació contínua al 
personal 

Gestionar els residus de forma 
adequada 

Garantir la correcta gestió dels 
equips i consumibles al final de 

la seva vida útil 
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La present Memòria correspon al període comprès entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de 
desembre de 2015 i s’ha elaborat d’acord amb la Guia per a l’elaboració de memòries de 
sostenibilitat del Global Reporting. La Memòria conté els principals aspectes de la gestió de 
la sostenibilitat de l’organització, els indicadors clau i les principals mesures adoptades per 
gestionar-les de manera adequada. El contingut s’ha definit tenint en compte els principis 
de materialitat, participació de grups d’interès, context de sostenibilitat i exhaustivitat.  
 
Un cop redactada la Memòria per part del departament de Promoció Socioeconòmica, i 
amb el vistiplau de Direcció, s'ha presentat un esborrany als membres del Consell Rector de 
la cooperativa, per fer les esmenes oportunes i/o noves aportacions.  

 

Cobertura de la informació 
 
Els continguts d’aquesta Memòria de Sostenibilitat són el recull de les principals actuacions 
i dades de l’organització del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 
2015. Hem intentat assolir l'objectiu de mesurar l’acompliment dels objectius de l’entitat en 
els àmbits econòmic, ambiental i social i comunicar-ho a tots els grups d’interès amb el 
compromís de seguir-ho fent amb caràcter anual. L’abast d’aquesta Memòria de 
sostenibilitat fa referència a totes les activitats de CIPO, tenint en compte totes les activitats 
que es porten a terme.  
 

Metodologia d’elaboració de la memòria 
 

Principis per a la definició de continguts 
 
Per elaborar els continguts, CIPO ha realitzat sessions de treball amb els responsables dels 
diferents departaments, seguint les indicacions de la Guia per a l’elaboració de Memòries de 
Sostenibilitat del Global Reporting Initiative (GRI).  
 
La determinació de la materialitat dels continguts s'ha fet seguint els següents criteris:  
 

• Identificació dels impactes significatius de l’any 2015  
• Determinació de la rellevància i establiment de prioritats per a cada departament  
• Anàlisi de la informació i validació de les dades per explicar els temes rellevants  
• Anàlisi dels temes materials, a partir de la importància per cadascun dels 

departaments i l’impacte a CIPO  
• Anàlisi dels interesos dels grups d’interès comuns per totes les activitats de l'entitat  
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Gestió de la informació 
 
La informació i els indicadors que apareixen a l’informe són fruit de l’anàlisi que s'ha dut a 
terme amb cadascun dels responsables de departament, a partir del seu coneixement i dels 
respectius sistemes de gestió.  
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