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Presentació
“Comprometre’s amb
la discapacitat ens fa
guanyar a tots”

Salutació de la presidenta
Un any més, us presentem la memòria de responsabilitat social que ens permet aturar-nos per un
instant i fer una mirada enrere de la feina feta, els resultats obtinguts i assentar les bases per seguir
mantenint el compromís del Taller Àuria SCCL en la creació d’oportunitats laborals per a les persones
amb especials dificultats.
Deixem enrere un any convuls i complicat, on hem seguit insistint en la necessitat d’establir un marc
de diàleg amb l’administració per regular el dret al treball al col·lectiu de persones amb discapacitat
intel·lectual amb especials dificultats d’inserció. Des del Taller Àuria SCCL creiem en la necessitat de
protegir a les persones més vulnerables de la nostra societat per tal que puguin créixer i desenvolupar
els seus hàbits laborals, personals i alhora socials.
En aquest sentit, el darrer any no ha estat una excepció i hem seguit invertint esforços i recursos per
la creació de noves oportunitats laborals però també per la consolidació de les ja existents. Fruit
d’aquests esforços m’agradaria destacar molt especialment, la publicació del contracte de manteniment de carreteres amb la Generalitat de Catalunya a través de les clàusules socials de reserva per a
Centres Especials de Treball que ens ha permès renovar el contracte i mantenir el compromís de
manteniment de llocs de treball.
El 2014 també ha estat un any amb canvis en els òrgans de representació de la cooperativa.
L’assemblea del gener del 2014, amb un clar exemple de participació i compromís del tots els
socis/es, ha de ser un punt d’inflexió per desenvolupar un nou model de cooperativa que ens permeti
avançar i créixer com a entitat de referència al sector.
Finalment, no voldria deixar passar l’oportunitat per agrair a totes les persones del Taller Àuria el seu
compromís, dedicació i esforç, i a totes les empreses i administracions que any rere any ens dipositen
la seva confiança per tal de seguir treballant per a la inclusió social i laboral de les persones amb
especials dificultats.

Teresa Maria Jorba
Presidenta de la Cooperativa Àuria

Democràcia participativa
Com dèiem en altres edicions, la nostra cooperativa avança en cultura democràtica. Democràcia
participativa és la que, per voluntat general, aplica un model que facilita que els socis i sòcies puguin
exercir influència en les decisions dels òrgans de govern de la nostra entitat.
El nostre govern, el Consell Rector, escolta les propostes i necessitats de totes les persones i grups
d’interès de l’organització per debatre-les i prendre decisions que en el seu conjunt aportin estabilitat i
el que és mes important, ens dirigeixin per aconseguir l’acompliment dels Estatuts: la inserció plena a
la societat de les persones amb especials dificultats prioritàriament.
La inserció, a la nostra entitat, es produeix amb molts matisos socials i de protecció a les persones
perquè puguin treballar, tant sigui dins com fora del nostre entorn; però no oblidem que la capacitat
de generar oportunitats de treball depèn de la generació de recursos econòmics per a seguir invertint
i poder sostenir un model laboral que necessitarà de molt talent per generar oportunitats de futur.
El 2014 ha estat un èxit en la presa de decisions per sufragi universal, amb la convocatòria de dues
assemblees amb continguts de difícil orientació, mantenint una maduresa extraordinària com a
societat cooperativa.
El 2014 ha estat un èxit en l’àmbit de la contractació pública. El més important ha estat renovar la
firma del contracte de manteniment de carreteres de més de 13 milions d’euros en 6 anys i que, amb
l’esforç general, donarà uns resultats econòmics que facilitaran noves i millors oportunitats de treball.
El 2014 haurà de mirar-se en un futur pròxim com un any de renovació que portarà al camí de la
sostenibilitat, necessària per a una entitat cooperativa, col·laboradora i innovadora de l’activitat social
i econòmica per millorar el futur de les seves persones.

Miquel Canet i Sabaté
Gerent de la Cooperativa Àuria

Taller Àuria Cooperativa
“ Per la cooperació, la innovació, la qualitat, l’accessibilitat i la sostenibilitat”

Visió

Participar en fer possible una societat que reconegui i promogui tot tipus d’oportunitats de treball en condicions
d’igualtat i qualitat de vida per a totes les persones.
I per això, el conjunt dels nostres serveis a les persones, les polítiques de transformació social i les activitats
empresarials s’orientaran, des de l’excel·lència, al desenvolupament sostenible, l’autonomia i creixement personal i la
responsabilitat social.

Missió

Promoure i crear oportunitats de treball i qualitat de vida millors per a les persones amb discapacitat o risc
d’exclusió social en aquells territoris on treballem o desenvolupem les nostres activitats. Això mitjançant:
Serveis a les persones
Polítiques de transformació social
Activitats empresarials

Compartim el Codi Ètic i
de Bon Govern de la FAP

Principis del cooperativisme*

· Dignitat i respecte

· Adhesió voluntària i oberta

· Autonomia

· Gestió democràtica per part dels socis

· Igualtat

· Participació econòmica dels socis

· Accessibilitat

· Autonomia i independència

· Participació en la societat i
l’organització

· Educació, formació i informació

· Suport mutu

· Interès per la comunitat

· Transparència i compromís social
· Qualitat i millora contínua

· Cooperació entre cooperatives

*Aliança Cooperativa Internacional

Fets destacats

• Presentació de l’estudi SROI que demostra el retorn econòmic i social de la inversió pública en el
Centre Especial de Treball de Taller Àuria. Per cada euro invertit retornem 4,49 euros en termes
econòmics, socials i ambientals.
• Recollida del certificat EMAS que ens avala com a empresa compromesa amb el medi ambient.
• Al juny realitzem la millora d’accessibilitat de la rampa d’entrada a les nostres instal·lacions. El Pla
d’accessibilitat permetrà que tots els nostres espais puguin ser utilitzats per totes les persones.
• Per primera vegada en la història de la Cooperativa, una persona amb discapacitat intel·lectual forma
part del Consell Rector.
• Renovació del contracte de manteniment i conservació del Parc de Carreteres de la Generalitat.

Serveis a les persones

Millorar de manera contínua els nostres serveis i suports a les
persones per tal que puguin créixer en capacitats i competències i
tinguin l’oportunitat d’un itinerari vital i professional de qualitat.
“El futur pertany a aquells que creuen en la bellesa dels seus somnis”
Eleanor Roosvelt

408 treballadors i treballadores
256 persones han rebut formació
3.281 hores de formació
63% del personal ha rebut formació
345 contractes indefinits
63 contractes temporals
8 alumnes en pràctiques
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Procedència plantilla

13 / 3%

22 / 5%

• Revisió del protocol d’anàlisi dels casos de millora de la
qualitat de vida. 31 persones han iniciat el procés de millora
aquest 2014.
• Realització de la plantilla d’indicadors que permeten
recollir futures orientacions per a la millora contínua dels
serveis a les persones.

Sta. Margarida
de Montbui

• Augment dels dies sense accidents laborals amb baixa,
passant de 62 a 104.

79 / 19%
Igualada

158 / 39%
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Projectes de futur

• Formació als professionals de l’àrea industrial que
faciliti l’aparellament de les persones amb especials
dificultats i els llocs de treball.

85 / 21%

Vilanova
del Camí

20

• Coordinació amb els serveis socials de l’administració per
casos específics de millora de la qualitat de vida i per a la
resolució de conflictes.

Altres municipis

51 / 13%

• Priorització per part de l’equip d’USAPS de l’aparellament
dels llocs de treball i les persones mitjançant la gestió
per capacitats i competències.
• Representativitat de les persones amb discapacitat
intel·lectual als òrgans de govern, concretament al Consell
Rector.

2014

Piera

Capellades

Principals accions

Fita Pla Estratègic

de
18 a 24

Distribució per projectes i tipus de discapacitat
Psíquics

Físics

Malaltia mental

Serveis
industrials

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Obres i
serveis
Serveis
generals

Activitats empresarials

Desenvolupar i diversificar la nostra activitat empresarial en condicions de sostenibilitat, qualitat i en un marc
de cooperació amb entitats, empreses i administracions públiques, que ens permetin ser més competitius i
avançar cap a uns mercats socialment responsables i satisfets amb els nostres productes i serveis.
“La sostenibilitat es basa en satisfer les necessitats actuals sense comprometre
els recursos i possibilitats de les generacions futures”
Club de Roma

Evolució dels ingressos
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Total Subvencions

13.160€ sou brut anual mitjà
per treballador/a

19.376€ facturació anual mitjana
per treballador/a
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Repartiment despesa

• L’enclavament laboral a Capellades, el primer de la
companyia Schneider Electric es renova donant continuïtat
al projecte amb la contractació directa d’una persona.

12%
Altres despeses d’explotació

• Canvi a un model organitzatiu transversal que implica
una modificació de l’organigrama i creació de comissions
participatives.

71%
Personal

Inversió 2014

458.009€

33.094€
(7%)

Maquinària Instal.lacions Aplicacions
informàtiques

26.043€
(6%)
Vehicles

4.261
(1%)
Mobiliari

• Creació d’una nova activitat econòmica ARC (Àuria
Rehabilitació de la Construcció).

Projectes de futur

El 2014
hem
invertit

137.507€
(30%)

Principals accions
• Renovació del contracte de manteniment i conservació
del Parc de carreteres.

17%
Consums d’explotació

254.371€
(56%)

458.009€ inversió

2.733
(1%)
Equips
informàtics

• Millorar la capacitat d’inversió de la cooperativa.
• Impulsar, conjuntament amb l’administració, la inclusió de
clàusules i criteris socials als contractes públics.
• Optimitzar els processos comercials per tal que siguin
més eficaços.

Comportament ambiental

Garantir la màxima qualitat, seguretat laboral i el mínim impacte
ambiental de tots els processos, aplicant metodologies
innovadores, participatives i de responsabilitat social.

“La terra és sostenible si la cuidem”

Consum mensual de recursos

Reciclatge residus

Gasoil A
(litres)

2012
108.266 l.

2013
93.358 l.

2014
94.270 l.

Energia
(MWh)

Agua
(m3 )

2012
569 MWh

2013
702 MWh

2014
673 MWh

2012
2.544 m3

2013
3.195 m3

2014
3.134 m3

Principals accions
• Incorporació de nova maquinària i vehicles més
sostenibles.
• Millora de la recollida selectiva amb adquisició
de nous contenidors.
• Revisió dels gestors de residus, en el marc de la
compra responsable, prioritzant els proveïdors de
proximitat que ens permetin un estalvi econòmic i
també mediambiental en el transport.

Projectes de futur
• Inclusió d’aspectes mediambientals a les
instruccions i especificacions de producte.
• Desplegament dels objectius mediambientals
del Pla Estratègic 2015-2018 prioritzant les mesures
d’estalvi energètic.
• Renovació dels certificats ISO i EMAS i projecte de
certificació en EFQM i RSC.
• Formació per a l’adquisició d’una visió crítica i que
permeti una actitud proactiva i la presa d’iniciatives i
millores a nivell mediambiental.

83,65 t de paper
8,31t de ferralla
10,65t de plàstic
7,3t de fusta
47,32t compostable

Transformació social

Promoure el desenvolupament sostenible de la comarca de l’Anoia
i d’aquells territoris on treballem, en totes les seves dimensions: social, econòmica,
mediambiental i tecnològica, de manera que es generin oportunitats de treball millors
per a les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió.
“Treballem per la participació i inclusió plenes i efectives en la societat”

890 persones conformen el Grup Àuria, un 5,70% d’increment respecte el 2013
15 nous llocs creats
15 persones incorporades a nous serveis per millorar la seva qualitat de vida
24 aparicions en premsa
9 visites institucionals

Principals accions

• Arrel de les peticions de Taller Àuria, l’Ajuntament d’Igualada amplia el recorregut dels autobusos
públics perquè arribin a les nostres instal·lacions a les hores d’entrada i sortida de més
personal. D’aquesta manera es garanteix l’accessibilitat, l’ús dels recursos públics i l’estalvi
econòmic dels treballadors i treballadores.
• Ampliació del catàleg d’avantatges socials per als socis i sòcies de la Cooperativa.
• Adhesió a la campanya “Enganxa’t als drets” promoguda per la Federació Dincat.

Projectes de futur
• Definició del nou model de cooperativa.
• Creació del Pla estratègic 2015-2018 amb criteris d’EFQM amb la participació dels grups
d’interès i basat en la sostenibilitat.
• Planificació d’esdeveniments per impulsar la participació de les persones amb discapacitat i
la reivindicació dels seus drets.

Entitats, Cooperatives i Marques de Grup Àuria

taccat.cat

fap.cat

gustauria.com

auriacosmetics.com

arc.auria.coop

moltacte.com

Taller Àuria SCCL
Pere Bosch i Soldevila, 18
08700 Igualada
93 801 74 38
auria@taccat.cat
www.taccat.cat
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Entitats de les que formem part

