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Informe del Consell Rector 
El Consell Rector és l’òrgan de govern i representació de la cooperativa, que estableix les directrius 
generals d’actuació i de gestió i n’exerceix el control. Té totes les facultats per gestionar Abacus i 
està format per sis representants dels socis i sòcies de consum i sis dels socis i sòcies de treball.  
 
Tal com estableixen els documents socials, cada dos anys s’han de renovar per meitats els membres 
d’aquest consell. Durant l’any 2010 es va procedir a les eleccions: pel que fa als socis i sòcies de 
treball, una consellera va renovar el mandat i es van escollir dos membres nous; quant als socis i 
sòcies de consum, es van seleccionar dos membres nous i un va renovar el seu mandat. Durant 
l’Assemblea General celebrada el maig, també es va escollir a la Presidència de la cooperativa el 
llavors vicepresident en funcions de la Presidència, Àngel Mestres. 
 
Durant la complexa situació econòmica de l’any 2010, el Consell Rector ha hagut d’efectuar revisions 
i mesures correctores per adaptar el Pla de gestió 2010 a les circumstàncies conjunturals. Aquestes 
mesures han suposat un esforç de tots els socis i sòcies de la cooperativa i han demostrat el 
compromís ferm amb el projecte de tots els membres de la cooperativa.  
 
El Consell Rector ha fet, doncs, seguiment i balanç del Pla de gestió 2010, així com també del Pla 
estratègic 2008-2010. Però també ha posat les bases i mirades de cara al futur i ha treballat en 
l’estratègia 2011-2012. En aquest sentit, ha estat present en el procés de reflexió previ a la confecció 
del nou pla i ha formalitzat la missió, la visió i els valors del que serà el projecte Abacus cooperativa 
per als propers 2 anys. A més, ha debatut i format part del procés de desenvolupament del Pla 
estratègic 2012 que s’ha concretat en les accions del Pla de gestió 2011.  
 
També caldria destacar el rol del Consell Rector en altres accions i projectes de la cooperativa, com 
ara el seu paper vinculant en la selecció de les candidatures als Premis Abacus 2010, el seguiment 
dels resultats del projecte global d’eliminació de bosses de plàstic en tots els establiments i la 
comissió electoral formada per al procés de renovació dels delegats socis / delegades sòcies de 
consum en les assemblees preparatòries de socis i sòcies de consum.  
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Informe del Consell Social 
El Consell Social, l’òrgan delegat del Consell Rector encarregat de gestionar els afers relacionats 
amb els col·lectius de socis i sòcies de treball i socis i sòcies a prova, està format per 7 membres del 
primer col·lectiu i 3 representants dels treballadors indefinits, eventuals i temporers. 
 
Durant l’exercici 2010, el Consell Social s’ha reunit en 14 ocasions; 3 d’aquestes reunions han estat 
plenàries i han comptat amb l’assistència de la majoria dels representants de centre, que han vetllat 
per transmetre la informació a tots els centres de treball i han tingut en compte les seves opinions. 
Durant el transcurs de l’exercici, difícil i ple d’esforços del col·lectiu de socis i sòcies de treball, el 
Consell Social ha mantingut la seva obligació d’opinar i participar en totes aquelles decisions que 
han afectat els socis i sòcies de treball i socis i sòcies a prova. 
 
El Consell Social es va reunir de manera extraordinària per tractar les mesures econòmiques 
extraordinàries que afectaven directament els treballadors i treballadores i va demanar informació 
per valorar la incidència d’aquestes mesures en aquest col·lectiu. També va participar en la reunió 
extraordinària del 3 d’octubre, la qual valora molt positivament perquè es va sentir la veu dels socis i 
sòcies de treball i la voluntat de tots ells per fer que la cooperativa tiri endavant. A més a més, al 
final de l’exercici el Consell Social va participar activament en les reunions del Pla de gestió 2011, 
sobretot pel que fa a aquelles mesures que afectaven directament els socis i sòcies de treball. 
 
Quant a les comissions, va participar en la Comissió d’Assetjament elaborant, juntament amb 
Recursos Humans, el protocol i el tríptic d’actuació en cas d’assetjament a Abacus, que afecta tots 
els treballadors i treballadores de la cooperativa i totes les persones amb les quals es relacionen. 
També va participar en les comissions permanents de faltes i sancions i de valoració de llocs de 
treball i va mantenir la seva participació activa en el Comitè de Seguretat i Salut. 
 
Finalment, el Consell Social, a part de reflexionar i opinar sobre els aspectes socioempresarials de 
la cooperativa, vol mantenir la seva voluntat de treballar per la cooperativa i motivar la informació i 
participació de tots els socis i sòcies de treball. 
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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 de treball i entre aquests i els de consum en els afers 
relacionats amb l’acció consumidorista i societària de la cooperativa. 
 
Durant l’any 2010, el Consell de Consumidors s’ha reunit 4 vegades en sessions plenàries amb 
l’assistència i coordinació de l’Àrea de Participació de la cooperativa, que en porta la Secretaria. En 
aquestes sessions, la Presidència de la cooperativa ha informat dels temes que afecten el Consell 
Rector i la Direcció General ha exposat aquells temes que fan referència a la gestió de l’empresa. 
 
S’ha intentat avançar ordenant l’activitat tot seguint el que es va anomenar Pla de treball’10, que ha 
marcat les següents línies d’anàlisi i debat: 

 �Economia. Seguiment de l’exercici per trimestres i de l’evolució del Capital Social Voluntari.  
 �Social. Organització de les assembles preparatòries de socis i sòcies de consum i seguiment de 

la renovació de la meitat de les persones delegades sòcies de consum; reflexió al voltant de la 
transferència de valors de la cooperativa als suports comunicatius. 

 �Ambiental. Balanç i seguiment de les bones pràctiques ambientals aplicades. 
 �Producte i servei. Valoració i seguiment del web i treball sobre temes d’innovació pel que fa als 

serveis i productes. 

Hem pogut fer seguiment dels esforços que ha fet l’organització i els treballadors de la cooperativa 
per afrontar mesures i solucions en la conjuntura econòmica actual amb l’objectiu de mantenir la 
qualitat, el servei i la competitivitat. 
 
A propòsit de l’organització interna, aquest any el Consell de Consumidors ha estrenat 
vicepresidència. La nova responsable del càrrec, Mercè Fluvià, ha enfortit el debat i la comunicació 
amb altres instàncies de la cooperativa com ara la Presidència i la Direcció General. 
 
Entre d’altres feines i temes que hem portat a terme, volem ressaltar:  

 �Preparació, desenvolupament i valoració de les assemblees preparatòries ―també s’han presidit 
i moderat― i l’Assemblea General en l’apartat dels socis i sòcies de consum. 

 �Celebració d’una sessió extensa de treball amb el director del projecte del Pla estratègic 2012 
per poder aportar la visió del Consell de Consumidors. 

 �De cara als reptes i plantejaments de futur per al nou pla estratègic, des del Consell de 
Consumidors es planteja treballar i participar amb el Consell Rector per promoure la participació 
dels socis i sòcies de consum en les diferents activitats que organitza Abacus cooperativa com 
ara les assemblees, Diàlegs al voltant de... i presentacions, entre d’altres. 

 �També es planteja treballar la participació des del punt de vista territorial, fomentant la 
proximitat amb els diferents territoris de la cooperativa des de dins d’aquest consell. 

 �La qualitat del servei i la selecció dels productes són altres temes dels quals el Consell de 
Consumidors vol continuar fer el seguiment. 

 �En definitiva, el Consell de Consumidors vol ser un espai d’assessorament per al Consell Rector 
sobre els temes que afecten els socis i sòcies de consum i la seva participació i fomentar una 
activitat més transversal amb la resta d’òrgans socials de la cooperativa.  

 �Per acabar, cal recordar que el Consell de Consumidors disposa d’una adreça electrònica 
(consell.consumidors@abacus.coop) per poder-li fer arribar aportacions i suggeriments. 
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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 consum 
 6 representants dels socis/sòcies de treball 
 la presidència recau en un soci/sòcia de consum 

Intervenció de Comptes  2 socis/sòcies de consum 
 1 soci/sòcia de treball 

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 

 

Assemblees 2010 

�Assemblees Preparatòries de Socis i Sòcies de Consum 

 �7 Assemblees Preparatòries de Socis i Sòcies de Consum celebrades el mes de maig a 
Barcelona, Sabadell, València, Girona, Manresa, Tarragona i Lleida.  

 �Eleccions a delegats socis / delegades sòcies de consum (renovació de la meitat de les 150 
persones delegades) en aquestes circumscripcions: Barcelona (55), Sabadell (8), Manresa (4), 
Tarragona (1) i València (1).  

 �Eleccions al Consell de Consumidors per la circumscripció de Barcelona. 
 �Procés organitzatiu transversal en què la proximitat del territori i la participació dels socis i 

sòcies de consum són aspectes clau. 
 �Dades d’assistència: 261 assistents (31,16% d’increment respecte al 2009) �i 79 delegats socis / 

delegades sòcies de consum (65% d’increment respecte al 2009). 

 
        Barcelona                  Manresa 

� 
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Assemblea Preparatòria de Socis i Sòcies de Treball i Treballadors. 16 de maig de 2010 a 
l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida 

Assistència total i comparativa 

  
Assemblea Preparatòria de 
Socis i Sòcies de Treball i 
Treballadors 2009 

% 

Assemblea Preparatòria 
de Socis i Sòcies de 
Treball i Treballadors 
2010 

% 

Total delegats 
Socis de treball 

70 70,00% 64 64,00% 

Total no 
delegats 

118 17,96% 128 23,40% 

 

Distribució de l’assistència de delegats 

 
Assemblea Preparatòria de Socis i 
Sòcies de Treball i Treballadors 
2009 

Assemblea Preparatòria de Socis i 
Sòcies de Treball i Treballadors 
2010 

Botigues 45,71% 57,81% 

Magatzem 12,86% 15,63% 

Serveis Centrals 41,43% 26,56% 

 

 

�Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2010. 27 de maig de 2010 a l’Auditori 
Blanquerna 

 �Assemblea Extraordinària perquè es va aprovar la fusió per absorció d’Abacus SCCL de la 
cooperativa de segon grau Cultura i Comerç, SCCL, el projecte de fusió i el balanç de fusió 
d’Abacus, SCCL. 

 �Es va presentar la memòria del 2009 i es van aprovar els comptes de l’exercici 2009 i la proposta 
d’aplicació d’excedents; els comptes de l’exercici 2009 del Grup Abacus el 31 de gener de 2010; la 
renovació de l’empresa auditora per a l’exercici 2010 i les noves admissions de Capital Social 
Voluntari. 
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 �Es va presentar el Pla de gestió 2010. 
 �Es van escollir els càrrecs socials: a) Membres del Consell Rector (3 socis o sòcies de consum i 3 

socis o sòcies de treball), el Comitè de Recursos i la Intervenció de Comptes, i b) Presidència 
d’Abacus cooperativa (Àngel Mestres). 

 

Distribució de l’assistència de delegats 

 
Assemblea 

General 2010
Assemblea 

General 2009 
% 

d’increment 

Total assistents delegats  155 122 27,05% 

Total delegats socis consumidors  75 39 92,31% 

Total delegats socis de treball  80 83 -3,61% 

Total vots delegats  47 21 123,81% 

Total vots delegats consumidors 29 7 314,29% 

Total vots delegats treballadors 18 14 28,57% 

Total assistents socis de treball (no delegats)  32 26 23,08% 

Total assistents socis de consum (no delegats) 0 6 No disponible 
 

Participació del socis i sòcies en l’Assemblea General (assistents i vots delegats) 
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