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Planificació estratègica i òrgans 
socials i directius 

 

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS  
L’any 2018 amb la revisió del Pla Estratègic del període 2016-2018 i la preparació del Pla 2019-2021 s’han revisat 
el relat de la cooperativa a la visió, propòsit i valors. 

Visió 

Som una comunitat ciutadana de socis i sòcies de consum i de treball que promou la transformació de l’experiència 
del consum cultural educatiu i del lleure de manera cooperativa, responsable i sostenible. 

Propòsit 

Facilitar: l’accés a productes i serveis culturals, educatius i de lleure seleccionats amb criteris de qualitat, ètica 
i socialment responsable. 

Innovar: per transformar les experiències de consum en l’àmbit cultural, educatiu i de lleure anticipant-nos a les 
necessitats canviants dels socis i clients. 

Dinamitzar: el territori amb activitats educatives i culturals construint comunitat. 

Aplicar: un sistema de governança propi que implica a socis i sòcies de consum i de treball. 
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PLA ESTRATÈGIC  
L’exercici 2018 ha estat el darrer del Pla Estratègic Abacus 2016-2018. Un any en el que s’ha avançat en la 
construcció  i comunicació  del relat diferencial d’Abacus, consolidant el model cultural de la cooperativa. També 
s’ha continuat aprofundint en la millora de l’atenció al soci-client, i en la construcció de la relació omnicanal amb el 
soci-client i escoles. 
 
Durant la segona part de l’any 2018 s’ha treballat en l’elaboració del Pla Estratègic Abacus 2019-2021. El Pla és 
l’eina que compartim per construir el futur d’Abacus i és el resultat d’una profunda reflexió, feta des de l’organització 
i amb la participació dels actors que conformen el nostre entorn, per incorporar les tendències del mercat a partir 
d’una anàlisi evolutiu del retail.   
 

“Gestionem des dels valors, implicats en un projecte 
col·lectiu” 

 
L’element central de l’estratègia és el valor que Abacus aporta als socis i sòcies de consum i de treball. 
 
Abacus cooperativa és un projecte col·lectiu que centra el seu desenvolupament i creixement en la implicació de 
totes i tots en compartir els valors que han acompanyat a l’organització en els ja més de 50 anys d’història, exercint-
los, transmetent-los i actualitzant-los, des de la fidelitat al projecte. El compromís amb els valors es reflecteix en 
cada acte que fa, perquè som el que fem. Aquesta és la nostra veritable força, el millor avantatge competitiu i una 
garantia de futur. 
 
El pla estratègic 2019-2021 convoca a treballar per: 

● Transformar digitalment l’organització 
● Fer de la professionalitat i la implicació personal els fonaments del projecte col·lectiu 
● Innovar en la proposta de serveis, productes i espais per transformar l’experiència de consum 

 
El Pla incorpora 7 línies estratègiques, 17 objectius i 29 projectes 
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CODI ÈTIC 
https://intranet.abacus.coop/corporativa-abacus/documents/compliment-normatiu/documents-compliment-
normatiu/codi_etic.pdf 
 
 
El caràcter d'entitat de l’economia social i l'ànima cooperativa que inspira el model de negoci d'Abacus fa que el 
compliment legal sigui un assumpte d'especial importància per nosaltres. La integritat i la sostenibilitat son principis 
que orienten la forma d'actuar de la cooperativa en tots els seus àmbits, procurant que la seva activitat repercuteixi 
en un benefici per la societat i els socis i contribueixi a que el model cooperatiu sigui considerat un model 
empresarial d'èxit. 
 
El projecte d'Abacus és el projecte comú de tots els seus socis i sòcies, la voluntat dels quals va més enllà del 
simple compliment de les lleis, procurant dia a dia el foment d'uns alts estàndards ètics en el desenvolupament de 
la seva activitat que permetin mantenir la reputació de la cooperativa i la continuïtat del projecte augmentant el seu 
valor de manera sostinguda en el temps. 
 
Així mateix, l'entorn jurídic actual es caracteritza per l'abundància, variabilitat i complexitat de la legislació aplicable 
a totes les organitzacions, el que obliga a la creació d'una funció de compliment normatiu dins de les mateixes i a 
la elaboració de polítiques que estableixin quines son les conductes rebutjades en el desenvolupament de l'activitat, 
amb l'objectiu últim de vetllar pel compliment de les normes i els estàndards ètics en el si de la cooperativa. 
 
Les infraccions de la legislació administrativa, mercantil, penal i dels principis ètics poden tenir serioses 
conseqüències per la cooperativa, incloent, multes pecuniàries, clausura de locals, indemnitzacions per danys i 
perjudicis, i el que és més rellevant, la pèrdua de reputació en el mercat i de la confiança de les persones sòcies i 
clientes que conformen la nostra comunitat. 
 
El codi ètic constitueix el marc en el qual es desenvolupa el nostre comportament conforme a la legislació i als més 
alts estàndards ètics. El Consell Rector assumeix la responsabilitat de liderar aquest projecte comú i donar 
exemple, a la vegada que vol animar-vos a aprofundir en cada un dels compromisos que desenvolupa el present 
codi, i que cadascuna de les persones de la cooperativa es comprometi al seu compliment i a la promoció de les 
iniciatives que es duguin a terme en aquesta matèria. 
 
La cooperativa, en el marc de la seva actuació empresarial, és responsable davant els socis de consum, les escoles 
i altres clients que consumeixen els seus productes, dels quals n’és referent de confiança . Així mateix, la 
cooperativa és responsable davant els proveïdors, que han d'obtenir un benefici just, i davant les persones sòcies 
de treball i treballadores que fan possible el creixement de la cooperativa i el manteniment d'una bona reputació.  
 
També és responsable davant la comunitat en general donat l'impacte que té tota activitat empresarial i, en última 
instancia, davant els socis i sòcies que han de veure complides les seves expectatives socials, culturals i 
econòmiques. És per això que la cooperativa té l'obligació d'assumir els compromisos que recull aquest codi ètic 
amb tots i cadascun d'aquests col·lectius. 
 
El codi ètic d'Abacus no només plasma el compromís de la cooperativa de complir amb tota la normativa local i 
nacional que li resulti d'aplicació sinó també els valors del cooperativisme, que n’inspiren l’actuació en tot moment, 
procurant revertir el major benefici possible als seus socis i a la societat en general, compartint la propietat i 
repercutint els beneficis tot ampliant l’impacte social. 
 
Representa els compromisos que assumeix la cooperativa davant els grups d'interès, compromisos promoguts 
pels òrgans de govern i consensuats en Assemblea General, òrgan que expressa la voluntat de totes les persones 
sòcies de consum i de treball de la cooperativa. 
 

  

https://intranet.abacus.coop/corporativa-abacus/documents/compliment-normatiu/documents-compliment-normatiu/codi_etic.pdf
https://intranet.abacus.coop/corporativa-abacus/documents/compliment-normatiu/documents-compliment-normatiu/codi_etic.pdf
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COMPLIMENT NORMATIU 
 
El Consell rector i la Direcció d'Abacus tenen el compromís de crear i desenvolupar un sistema de Compliment 
Normatiu a partir dels principis i valors plasmats en el Codi ètic, que és la norma bàsica que regeix el comportament 
de tots els membres de la Cooperativa. 
 
Els objectius de compliment d'Abacus i de tots els seus membres son l'estricte respecte a les normes i estàndards 
ètics i el reforç de la cultura corporativa d'integritat en la manera d'actuar internament i externa amb la resta d'agents 
al mercat. 
És per això que la cooperativa desenvolupa una política de compliment normatiu basada en la prevenció, detecció 
i resposta davant les conductes que podrien arribar a considerar-se il·lícites vers el propi codi ètic o en l'àmbit 
penal. 
 
L'objectiu de la present política també és garantir enfront de tercers i dels òrgans judicials i administratius que la 
cooperativa compleix efectivament amb els deures de supervisió i control que l’imposa la normativa mercantil i 
penal, mitjançant l'establiment de mesures idònies per a la prevenció dels delictes prèviament detectats en una 
avaluació de risc. 
 
Les polítiques i protocols 
 
Periòdicament anem revisant la nostra activitat i la contrastem amb la legislació vigent i la probabilitat i impacte de 
qualsevol incompliment. Veuràs que les polítiques i protocols que desenvolupem serveixen per a ajudar-nos a 
adaptar-nos a la Llei, tot resolent com actuar en situacions concretes d’àmbits molt diversos: 
 
 

● Política d’ús de sistemes d’informació i protecció de dades 
 

● Protecció de dades 
  

● Política Antisuborn 
 

●  Política de comunicació i respecte vers la marca, imatge i reputació. 
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COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS SOCIALS I 
DIRECTIUS 

Organigrama  
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Consell rector  
L’any 2018 va ser any electoral i hi va haver relleu al Consell Rector i la composició de l’òrgan a tancament 
d’exercici de l’any era la següent. 
 
https://intranet.abacus.coop/corporativa-abacus/documents/documents-socials/documents-
socials/20180315_perfil_funcions_organs__.pdf 
 

Maravillas Rojo Torrecilla  Presidenta – sòcia de consum (2016-2020) 

Miquel Àngel Esteban Blanco Vicepresident - soci de treball (2016-2020) 

Juan José Villalobos Bernal Secretari - soci de treball (2016-2020) 

Toni Romero Cardete Vicesecretari - soci de consum (2018-2022) 

Joan Dosrius Bermejo Vocal - soci de treball (2016-2020) 

Miquel Cabré Mallafrè Vocal – soci de consum (2016-2020) 

Jovita Latorre Saura  Vocal – sòcia de consum (2016-2020) 

Montse Adan  Vocal - sòcia de treball (2018-2022) 

Xavier Gómez Vocal - soci de treball (2018-2022) 

Mario de la Torre Vocal - soci de treball (2018-2022) 

Dolors Camats Luis Vocal - sòcia de consum (2018-2022) 

Núria Valls Carol Vocal - sòcia de consum (2018-2022) 

SUPLENTS 2016 – 2020 

Toni Rosa Roberto Suplent - soci de treball 

Carme Martínez Salas Suplent- sòcia de treball 

Marià Moreno Suplent – soci de consum 

Oriol Alsina Suplent – soci de consum 

SUPLENTS 2018 – 2022 

Sònia Gimeno Garrote Suplent – sòcia de treball 

Marta Buch Parés Suplent – sòcia de consum 

Laia Tressera Comelles Suplent – 2a suplent sòcia de consum 

 
 
 

https://intranet.abacus.coop/corporativa-abacus/documents/documents-socials/documents-socials/20180315_perfil_funcions_organs__.pdf
https://intranet.abacus.coop/corporativa-abacus/documents/documents-socials/documents-socials/20180315_perfil_funcions_organs__.pdf
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Comitè de direcció  
Miquel Àngel Oliva del Olmo Director general 
Isabel Pérez Carrasco Directora de l’Àrea de Persones 
Ramon Pérez Alcalá Director de l’Àrea de Màrqueting 

Àlex Pérez Gràcia Director de l’Àrea de Vendes 
Maria Rosa Ribó Directora de l’Àrea d'Organització i Sistemes 

 

Consell de consumidors 
Maravillas Rojo Torrecilla, presidenta 

Eva Algans (2016-2020)  

Modesta Condominas (2016-2020)  

Raül Manzano 2016-2020)  

Josep Guardiola (2018-2022) 

Juan Leon (2018-2022) 

David Guàrdia (2018-2022) 

Elena Rovira (2018-2022) 

Conxita Herms (2018-2022)

 

Consell social 
Mandat 2018 - 2020  

President Isaac López (2016 – 2020) 

Vicepresidenta Mónica Pascual (2016 – 2020) 

Secretària Maite Castón (2017 – 2021) 

Vocal Ramon Gisbert (2014-2018) 

Vocal Mari Palomo (2016-2020) 

Vocal Gemma Aguado (2017-2021) 

Vocal Toni Villar (2017-2021) 

Vocal Jenny Amil 2018-2022 

Vocal Sandra Quer 2018-2022 

Vocal Eva Muñoz  2018-2022 
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Comitè de recursos 
Està integrat per tres membres escollits per l’Assemblea General, entre els socis i sòcies amb una antiguitat com 
a tals almenys de cinc anys, dos entre els que ho són de treball i un entre els que ho és de consum, per a un 
període de dos anys, i només poden ser reelegits un cop. Les persones sòcies que es presentin a l’elecció han de 
gaudir de plens drets. Així mateix, s’han d’escollir sis membres suplents, quatre entre els socis de treball, i dos 
entre els socis consumidors. 

2018-2020 

Eladi CrehuetSerra, Soci de consum  

Núria Muñoz Lahoz, Sòcia de treball  

Oscar Serrano Niubó, Soci de treball 

Suplents Socis de consum:  
Xavier López Garica 
Encarna Serrano Cartagena 
 
Suplents Socis de treball:  
Oscar Serrano Niubó  
Manolo Muñoz  
Azucena Hernández  
Mònica Ferro  
 

Democràcia interna 
Abacus és una cooperativa amb participació i gestió democràtica. D’aquí es desprèn un model de governança 
propi, en el qual les persones sòcies comparteixen la propietat, des d’una gestió amb valors d’equitat a la qual 
aporten professionalitat i comparteixen projecte. 

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

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

 

 

 

 

Assemblea General

100 persones 
delegades de 

treball

Assemblea 
Preparatòria de 

treball

Persones sòcies 
de treball

150 persones 
delegades de 

Consum

Assemblea 
Preparatòria de 

consum

Persones sòcies 
de consum
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Persones sòcies de consum 

Abacus és una cooperativa amb un sistema de governança participatiu i transparent dels socis i 
sòcies de consum i de treball. Per aquest motiu s’organitzen espais de participació que permeten 
conèixer, comprendre i participar en l’activitat i els reptes d’Abacus. 
 
Les persones sòcies de consum poden participar a:  
 

Participació 
Adquirir productes 
Participar a les activitats 
Assemblea Preparatòria de Consum 
Comunitats Abacus: coneixement compartit 

 
Poden ser escollits i poden presentar-se a: 
Delegats i delegades de consum 
Consell de Consumidors 
Consell Rector 

Persones sòcies de treball 

Participació: 
Assemblea Preparatòria de Treball 
Reunions informatives Pla Estratègic i de Gestió 
Reunions preparatòries APST 
Reunions de centre 
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Converses amb el Consell Rector 
Intranet: I+CO, bústia de suggeriments 
 
Poden ser escollits i poden presentar-se a: 
Delegats i delegades de treball 
Consell Social 
Consell Rector 

Persones sòcies de consum i de treball poden participar a: 

Tots els socis i sòcies participen a: 
Reunió informativa espai obert a tota la comunitat de socis i sòcies de consum i treball 
 
Delegats i delegades consum i treball: 
Assemblea General 
150 persones delegades de consum 
100 persones delegades de treball 
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ASSEMBLEES 2018 

 
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 63 persones en total (41 persones sòcies delegats de 

consum i 22  persones sòcies de consum). Els anys que s’escullen els delegats i delegades tenen més participació 

i aquest any hem recuperat la presència dels socis i sòcies de consum. 

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 
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ASSEMBLEA PREPARATÒRIA DE SOCIS I SÒCIES DE TREBALL I 
TREBALLADORS 

L’Assemblea preparatòria de socis i sòcies de treball i treballadors es va celebrar a La Farga de l’Hospitalet.. En 

motiu de la celebració del 50è aniversari de la cooperativa els companys i companyes de Palma i València també 

es van traslladar a Barcelona. L’assistència total a l’Assemblea va ser de 362 persones, 281 persones sòcies de 

treball i 81 persones treballadores. 
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Els principals temes tractats van ser:  

1. Nomenament d’interventors d’actes * 

2. Ratificació delegats/des socis i sòcies de Treball a l’Assemblea General. 

3. Presentació memòria del Consell Social 

4. Preparació de l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària 

 a) Aprovació dels comptes de l’exercici 2017 i de la proposta d’aplicació d’excedents d'Abacus 
cooperativa 

 b) Elecció dels càrrecs socials: 

Membres del Consell Rector 

Membres del Comitè de Recursos 

5. Construïm comunitat, compartim cooperativa: Abacus 50 anys 

6. Reconeixements 2017 

7. Preguntes i suggeriments. 
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ASSEMBLEA GENERAL 2018 

L’Assemblea general es va celebrar el 29 de maig a l’Auditori de la Universitat Pompeu Fabra-Campus del 

Poblenou. Es va realitzar una videoconferència per delegats des d’Abacus València (Poeta Quintana) 

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 56, 41 dels delegats consumidors i 15 dels delegats treballadors. 

Els principals temes tractats van ser: 

1. Nomenament d’interventors d’actes*. 
2. Construïm comunitat, compartim cooperativa: Abacus 50 anys. 
3. Presentació de la Memòria de sostenibilitat 2017. 
4. Aprovació dels comptes de l’exercici 2017 i de la proposta d’aplicació d’excedents d'Abacus cooperativa.* 
5. Elecció dels càrrecs socials:* 
a) Membres del Consell Rector. 
b) Membres del Comitè de Recursos. 
6. Preguntes i suggeriments. 
* Cal l’aprovació dels punts 1, 4 i 5 

 
Assistència Assemblea General  persones delegades treball i consum 
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