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Democràcia interna 
 

A Abacus ens esforcem contínuament per ser una cooperativa cada cop més participativa, a través d’uns 

mecanismes de democràcia interna que fan possible que les opinions dels socis i sòcies de treball i de consum 

siguin escoltades i valorades en cadascuna de les decisions de la cooperativa. 

 

 
INFORME DEL CONSELL RECTOR 
El Consell Rector és l’òrgan de govern i representació de la cooperativa, que estableix les directius generals 

d’actuació i de gestió i n’exerceix el control. Té plenes competències en el govern i la gestió de la cooperativa. Està 

format per sis representants dels socis i sòcies de consum i sis dels socis i sòcies de treball.  

Durant l’any 2017 hi ha hagut un relleu al capdavant de la Presidència d’Abacus i Maravillas Rojo, fins ara 

vicepresidenta, ha estat escollida per l’Assemblea General com a nova presidenta de la cooperatova, en substitució 

de Miquel Cabré, que continuarà com a vocal del Consell Rector. 

En les diferents accions que el Consell Rector va dur a terme durant l’exercici del 2017 destaca la implantació d’un 

programa de compliment normatiu. Aquest programa inclou les normes i procediments que ens ajuden a adaptar 

el que fem i com ho fem a la legislació vigent i, més enllà, a una manera de fer que volem que sigui reflex dels 

valors de la nostra cooperativa i que ens ajudi a treballar respectant uns estàndards ètics que beneficien a tots. 

Es va començar amb la preparació d'un mapa preliminar de riscos que recull les situacions que podrien propiciar 

delictes per no compliment de la legislació vigent. Aquest document es va contrastar amb els directors de la 

cooperativa a fi i efecte de detallar el pla d'actuacions per a abordar els diferents escenaris de risc.  El pas següent 

va ser l'aprovació del codi ètic de la cooperativa i de les prioritats pel que fa a procediments a validar o revisar. Al 

final de l'exercici es va decidir dedicar una persona a atendre l'àmbit de compliment normatiu amb dependència 

del consell rector. 

També durant aquest 2017, es va inicial la nova web sota els nous conceptes lligats al relat i a “Jo sóc Abacus”.  

Aquesta web és un projecte a llarg termini amb voluntat de permanència, que pretén construir un espai interactiu 

que ens ajudi a millorar la comunicació amb els socis, potenciar i posar en valor les seves capacitats i així facilitar 

la comunicació i participació. També començat a treballar amb la comunitat educativa. 

Un nou canal de participació i comunicació interna és la nova intranet d’Abacus, una eina per a les persones sòcies 

de treball i treballadores, en format web i app. Mitjançant aquesta eina tots els membres de la comunitat es podran 

comunicar, col·laborar i compartir informació de forma fàcil i proactiva. 

Com a novetat podem destacar el desenvolupament dels Projectes LAB, uns projectes transversals en els quals hi 

han intervingut diferents departaments i totes les persones intervingudes s’hi ha implicat molt. Se’n destaca la 

informació periòdica sobre la identitat i els valors que es difondrà mitjançant la Intranet. El projecte pretén reforçar 

el sentiment de pertinença donant informació de què es fa. com es fa i qui ho fa. 
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També s’explica que s’ha treballat en detectar, analitzar i estendre bones pràctiques de la cooperativa com el 

projecte Exposa’t i l’Embolcall solidari. El darrer projecte que s’ha impulsat és el Programa I+CO és el nou sistema 

d'intel·ligència col·lectiva d’Abacus per potenciar i desenvolupar noves idees de forma col·laborativa, participativa 

i transversal. 

  

INFORME DEL CONSELL SOCIAL 2017 
Com sabeu, el Consell Social és l’òrgan delegat del Consell Rector per gestionar els afers relacionats amb el 

col·lectiu de les persones sòcies de treball i treballadores i és l’òrgan que ha de rebre, atendre i en tot cas redirigir 

consultes de l’àmbit sociolaboral.  

En aquest exercici els integrants del Consell Social han estat: 

Isaac López, president 

Marta Serra, vicepresidenta 

Mònica Pascual, secretària 2016-2020 

Ramon Gisbert, vocal 2014-2018 

Mari Palomo, vocal 2016-2020 (suplent de Jordi Castellà) 

Gemma Aguado, vocal 2017-2021 

Maite Castón, vocal 2017-2021 

Toni Villar, vocal 2017-2021 

 

Aspectes més destacat treballats al Consell Social  

REUNIONS: 

Durant aquest any el Consell Social s’ha reunit 11 vegades en sessió ordinària, 2 en sessió plenària i 1 

extraordinària. 

INCORPORACIÓ FIGURA SOCI DE TREBALL TEMPORAL: 

Aquest any s’ha acabat el procés iniciat des de fa anys de la regularització de la situació de les persones 

treballadores no sòcies. De febre a maig del 2017 es va generar un treball conjunt amb el Consell Rector per 

presentar la modificació dels estatuts amb la incorporació de la figura del Soci de Treball Temporal (STT).  

Hem ampliat així la comunitat de socis i sòcies de treball garantint la viabilitat de la cooperativa. S’ha respost a 

l’objectiu d’alinear l’organització als reptes de transformació i així mantenir l’equilibri de l’estructura de les persones 

treballadores garantint la viabilitat del projecte comú. Amb aquesta figura, sumem 4 classes de socis: de consum, 

de treball comuns, de treball temporal i col·laboradors. 
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ELECCIONS AL CONSELL SOCIAL: 

El 4 de juliol es van celebrar eleccions del Consell Social. L’Ester Usarralde i en Mario de la Torre van finalitzar el 

mandat com a membres i hem passat d’un Consell Social de 7 membres a un de 8 membres. A les eleccions que 

s’han celebrat l’any 2018 ja s’han escollit 3 membres més.  

Durant aquest exercici també hem tingut el relleu de la presidència del Consell Social l’Isaac López va substituir la 

baixa d’en Jordi Castellà. 

COORDINACIÓ I PORTAVEU DE LES SITUACIONS D’ATURADA TARDOR 2017 

El Consell Social ha informat i coordinat les situacions d’aturada que es van convocar durant la tardor del 2017 i 

ha gestionat que totes les persones sòcies de treball i treballadores coneguessin els seus drets.  

ALTRES INFORMACIONS I TEMES TRACTATS 

El Consell Social ha treballat en la gestió dels horaris dels establiments i ha coordinat l’elaboració d’un document 

de treball a partir de les consultes, queixes i angoixes que s’havia rebut de part dels socis de treball i treballadors. 

 

Composició actual Consell Social 2018: 

Isaac López, president 2016-2020 

Mònica Pascual, vicepresidenta 2016-2020 

Maite Castón, secretària 2017-2021 

Gemma Aguado, vocal 2017-2021 

Jenny Amil, vocal 2018-2022 

Sandra Quer, vocal 2018-2022 

Eva Muñoz, vocal 2018-2022 

Mari Palomo, vocal 2016-2020 

Toni Villar, vocal 2017-2021 
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INFORME DEL CONSELL DE CONSUMIDORS 
El Consell de Consumidors és l’òrgan delegat del Consell Rector per promoure la participació i la comunicació 

entre els socis i sòcies i entre aquests i els socis i sòcies de consum en els afers relacionats amb l’acció 

consumidorista i societària de la cooperativa.  

Durant l’exercici 2017, el Consell de Consumidors s’ha reunit quatre vegades en sessions plenàries. En aquestes 

sessions, la Presidència de la cooperativa ha informat dels temes que afecten al Consell Rector. Així mateix, la 

Direcció General ha exposat els temes referents al seguiment de la gestió de la cooperativa i l’Informe de Vendes.  

El mes de juliol es va celebrar una sessió plenària presencial amb els consellers i les conselleres dels territoris, 

amb presència de la Presidència i del Director general. 

Presentem els temes tractats durant les sessions del Consell seguint les següents línies: 

 • Cooperativisme i participació. Ha assistit als espais de participació de la cooperativa: Assemblea Preparatòria, 

Assemblea General i Reunió informativa i n’ha valorat la participació dels socis i sòcies de consum i com treballar 

eines per millorar-ne la participació.  

• Gestió. Ha fet seguiment de l’exercici econòmic i dels resultats de l’exercici 2017.  

• Estratègia. Ha fet seguiment del Pla de Gestió 2017 i de les estratègies de comunicació i participació. S’han fet 

propostes en relació a la construcció i la implantació del relat.  

• Campanyes. El Consell ha compartit la informació referent a les campanyes de la cooperativa i ha valorat 

positivament la incorporació dels valors que ens identifiquen com a cooperativa. El Consell també ha fet aportacions 

en la planificació del 50è aniversari i la importància de la comunitat educativa en la història de la cooperativa. 

 

 

Per últim, destacar que el Consell de Consumidors disposa d’una adreça electrònica 

consell.consumidors@abacus.coop per poder-li fer arribar les aportacions i els suggeriments del soci consumidor 
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ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ I 
REPRESENTACIÓ DELS SOCIS I SÒCIES 

Assemblea General 
 

- 100 delegats/ades socis/sòcies de treball 
- 150 delegats/ades socis/sòcies de consum 

Assemblees Preparatòries - Socis/sòcies de treball 
- Socis/sòcies de consum 

Consell Rector - 6 representants dels socis/sòcies de treball 
- 6 representants dels socis/sòcies de consum 
- La presidència recau en un/a soci/sòcia de consum 

Comitè de Recursos - 2 socis/sòcies de treball 
- 1 soci/sòcia de consum 

Consell Social - Entre 7 i 11 socis/sòcies de treball 

Consell de Consumidors - Entre 7 i 11 socis/sòcies de consum 

Comissions de treball temàtiques - Socis/sòcies de treball 
- Socis/sòcies de consum 

 

Durant l’any 2017 hi ha hagut els següents canvis:  

• Modificació dels documents socials amb la incorporació de la figura del Soci de Treball Temporal. 
 
Poden ser socis de treball temporal de la Cooperativa les persones físiques que compleixin els mateixos 
requisits establerts en l’article 10 per a les sòcies i socis de treball comuns i que subscriguin amb la mateixa 
un contracte societari de durada determinada que no excedeixi de cinc anys. 
Un cop finalitzat el contracte societari temporal, el soci de treball temporal podrà optar a adquirir la condició 
de soci de treball comú, si compleix els requisits exigits estatutàriament als socis de treball comuns. El conjunt 
de socis de treball temporal no pot excedir en cap cas, d’un terç sobre els socis de treball comuns. El règim 
jurídic dels socis de treball temporals, excepte que es reguli específicament, serà el mateix que el que 
preveuen aquests Estatuts i el Reglament de Règim intern pels socis de treball comuns 
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ASSEMBLEES 2017 
ASSEMBLEES PREPARATÒRIES DE SOCIS I SÒCIES DE CONSUM 

S’ha celebrat una Assemblea Preparatòria de socis i sòcies de consum: l’Assemblea s’ha celebrat de forma 

presencial a Barcelona (establiment del C. Còrsega) amb connexió per videoconferència a 4 seus: Girona, 

Tarragona, Lleida i València. L’assistència ha sigut de 52 persones en total (46 persones sòcies delegats de 

consum i 6 persones sòcies de consum). Els anys que s’escullen els delegats i delegades tenen més participació 

i aquest any destaquem la forta davallada d’assistents. 

Els principals temes tractats van ser: 

• Nomenament d’interventors d’actes (punt sotmès a votació) 
• Informe del Consell de Consumidors. 
• Preparació de l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària: 
• Aprovació dels comptes de l’exercici 2016 i de la proposta d’aplicació d’excedents d’Abacus cooperativa 
• Renovació de l’empresa auditora per a l’exercici 2018-2019-2020 
• Proposta modificació Estatuts Socials, ESS, ROS i RPI. 
• Elecció dels càrrecs socials: 

o Presidència d’Abacus cooperativa 
• Abacus cooperativa al territori 
• Intervenció de la Presidència 
• Preguntes i suggeriments 

 

ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL I 
TREBALLADORS 

L’Assemblea preparatòria de socis i sòcies de treball i treballadors es va celebrar al CaixaForum de Barcelona. Es 

va dur a terme una connexió per videoconferència amb Palma i Torrent-Valencià. L’assistència va ser de 383 

persones, 74 socis de treball i 309 persones no delegades. Es valora positivament l’assistència ja que s’incrementa 

respecte l’any passat. 

Els principals temes tractats van ser:  

• Nomenament d’interventors d’actes (punt sotmès a votació) 
• Presentació i Memòria del Consell Social. 
• Preparació de l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària 
• Aprovació dels comptes de l’exercici 2016 i de la proposta d’aplicació d’excedents d’Abacus cooperativa 
• Renovació de l’empresa auditora per a l’exercici 2018-2019-2020 
• Estratègies de comunicació i participació 
• Elecció dels càrrecs socials: 

o Presidència d’Abacus cooperativa 
• Intervenció Presidència 
• Preguntes i suggeriments 
• Reconeixements 2016 
• Comiat 

 

ASSEMBLEA GENERAL 2017 
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L’Assemblea general es va celebrar el 25 de maig a l’Auditori de Barcelona Activa. Es va realitzar una 

videoconferència per delegats des d’Abacus València (Centre Comercial Aqua). 

El total d’assistents delegats va ser de 153 persones: 66 delegats socis consumidors i 87 delegats socis de treball. 

El total de vots va ser de 66, 53 dels delegats consumidors i 13 dels delegats treballadors. 

Els principals temes tractats van ser: 

• Nomenament d’interventors d’actes (punt sotmès a votació) 
• Aprovació dels comptes de l’exercici 2016 i de la proposta d’aplicació d’excedents d’Abacus cooperativa 
• Renovació de l’empresa auditora per a l’exercici 2018-2019-2020 
• Estratègies de comunicació i participació. 
• Elecció dels càrrecs socials: 

o Presidència d’Abacus cooperativa 
• Preguntes i suggeriments 
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DISTRIBUCIÓ DE L’ASSISTÈNCIA DE DELEGATS A LES 
ASSEMBLEES PREPARATÒRIES 

 

ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE 
SOCIS I SÒCIES DE TREBALL I 
TREBALLADORS 

2016 

ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE 
SOCIS I SÒCIES DE TREBALL I 
TREBALLADORS 

2017 

Botigues 42,21% 66,1% 

Magatzem 59,41% 18,3% 

Serveis Centrals 53,40% 15,6% 

 

DISTRIBUCIÓ DE L’ASSISTÈNCIA DE DELEGATS A L’ASSEMBLEA 
GENERAL 

 
ASSEMBLEA 
GENERAL 2016 

ASSEMBLEA 
GENERAL 2017  

Total assistents delegats 169 153  

Total delegats socis consumidors 83 66  

Total delegats socis de treball 86 87  

Total vots delegats 62 66  

Total vots delegats consumidors 50 53  

Total vots delegats treballadors 12 13  
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83,91%

4,41%

4,84%

2,63% 3,52% 0,69%

Barcelona Tarragona

Girona València

Lleida Altres

CAPITAL SOCIAL VOLUNTARI 
PROCEDÈNCIA DE LES APORTACIONS (EXERCICI 2017) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CAPITAL SOCIAL VOLUNTARI 

 

 
Aportacions vigents  17.954.550 € 

Nombre d’aportacions 3.186 

Socis consumidors 3.112 

Socis treballadors 74 

Repetidors d’inversió 2.033 

Mitjana de la inversió 5.635 

Inversió màxima 135.300€ 

Inversió mínima 150€ 

Inversió més freqüent 3.000€ 


