ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017
Data: 27 de maig de 2017
Hora d'inici: 10 hores Hora de finalització: 13:15 hores
Seus: Alt Penedès, Astúries, Barcelona, Bilbao, Cadis, Garraf, Girona
(seu central), Granada, Igualada, La Rioja, Lleida, Madrid, Mallorca,
Nafarroa, Sevilla, Tenerife, València, Vallès Occidental i Saragossa.
Vots delegats o assistents per representació: 323
Interventors de l'acta: S'escullen per unanimitat com a interventors
d'acta de l'assemblea als dos únics candidats presentats: Sílvia Garcia
Amadó (sòcia núm 2992) i Isidoro Luís Valle Trapero (soci núm
33451).
Ordre del dia
Benvinguda i designació interventors de l'acta
Presentació memòria social
Presentació Exercici econòmic 2016 i proposta aplicació excedents
Informe Auditoria i Intervenció de Comptes
Pressupost 2017
Ratificació Línies Estratègiques (repàs PPOE)
Presentació Tarifes 2017-2018
Interès anual al Capital Social
Ampliació emissió Capital Social
Preu Generation kWh
Renovació Càrrecs Intervenció de Comptes
DESCONNEXIÓ (DEBAT SEUS + RECOLLIDA PREGUNTES)
TORN DE RESPOSTES
VOTACIONS

Enunciat dels resultats de la votació on-line
Enunciat dels resultats i tancament
Comiat de Pep Puig, Alex i Dolors, agraïments a la Mercè i Javier

Desenvolupament de l'Assemblea Ordinària
Presideix el President Pep Puig, que dóna la benvinguda a les 20 seus
de l'Assemblea i sol·licita persones voluntàries entre les presents per
ser interventors d'actes.

Presentació memòria social
Antonio Quijada, membre i secretari del Consell Rector és
l'encarregat de presentar la memòria social que repassa els
aspectes més rellevants que han succeït a la cooperativa durant l'any
2016: evolució de persones sòcies i contractes, evolució del volum
d'energia comercialitzada , esdeveniments de la cooperativa (Trobada
Grups Locals a Vitòria, Escola de Setembre a Beire, el Procés
Participatiu de Reflexió i la reorganització interna de l'equip tècnic i el
Consell Rector).
Documentació de suport: Memòria Social 2016

Presentació exercici econòmic 2016
Francesc Pujol, vocal del Consell Rector, explica la memòria
econòmica2016i l'estat de comptes.
Repassa la situació de les empreses associades a Som Energia i els
diferents projectes de generació corresponents.
En relació a l'activitat de comercialització cal destacar que el preu de
venda va estar per sota durant els últims mesos de l'any i com a
resultat, vam tenir resultats positius. Es va consultar amb les
persones sòcies què fer amb els beneficis extraordinaris i es va
decidir deixar-ho de coixí per a la cooperativa.
Per donar resposta a l'augment d'activitat s’ha ampliat la plantilla de
persones treballadores dins de l'equip tècnic.
En relació als comptes de l'any 2016, fa un resum de despeses i
ingressos i presenta els resultats finals (646.000 € resultat total
després d'impostos). És la primera vegada que estem generant un
excedent cooperatiu net.
I presenta la proposta de com distribuir aquest excedent segons el
document presentat a l'Assemblea:

Informe auditoria i intervenció de comptes
Francesc Pujol segueix presentant l'informe de l'empresa que realitza
l'auditoria externa i que reflecteix que no han trobat cap
disconformitat, sense incidents.
D'altra banda, l'informe presentat per la Intervenció de comptes
proposa reforçar el departament de comptabilitat i el fiscal de la
cooperativa davant l'augment de la complexitat del treball a realitzar.

Pressupost 2017
Jaume Aliaga, vocal del
pressupost del 2017.

Consell

Rector,

passa

a explicar el

Comença amb una comparativa entre allò estimat per a l'any 2016 i
el que realment s'ha executat. Per a l'any 2017 es preveu un
augment del 50% de la facturació en l'activitat de comercialització.
Per a aquest any s'ha hagut d'incloure l'aportació obligatòria al
finançament del bo social.
També s'han previst unes línies de despesa per desenvolupar les
línies estratègiques que s'espera aprovar en aquesta mateixa
Assemblea.
En la previsió per al 2017 s'ha fet un càlcul considerant un menor
benefici en relació a l'any anterior. Encara que s'ha elaborat per tenir
un resultat positiu, però s'ha estat més cautes per no apujar les
tarifes de manera significativa.
Les previsions s'han fet amb la hipòtesi d'acabar l'any amb 40.000

socis/es i gairebé 60.000 contractes, entre domèstics i empreses.
Documentació de suport: Pressupost 2017

Ratificació línies estratègiques
Victòria Pellicer, vicepresidenta del Consell Rector, pren la paraula per
comentar les línies estratègiques que van sorgir del Procés
Participatiu d'Organització i Estratègia (PPOE).
Remarca la idea que ha estat un procés de debat molt ampli, del qual
han sortit les 7 línies estratègiques que es presenten per a la seva
votació a l'Assemblea.
Comenta que es presenten les línies com una llista conjunta, perquè
així ho entén el Consell Rector, ja que es complementen entre elles i
perquè són el resultat d'una llarga reflexió que ha servit per
ajustar-les en la seva visió unificada.
Explicita el compromís del Consell Rector en desenvolupar-les,
desplegar-les, si les línies són ratificades per l'assemblea i així poder
dur-les a terme.
Documentació de suport: Línies Estratègiques

Presentació tarifes 2017-2018
Eduard Quintana, delegat de l'àmbit de comercialització de l'equip
tècnic, passa a presentar les tarifes elèctriques per al següent període
(juliol 2017 - juny 2018).
La primera consideració important és el finançament del bo social,
segons el Reial Decret 7/2016, que ens obliga a pagar els costos
d'aquest bo a totes les comercialitzadores.
Segons el mètode de càlcul es basa en la quantitat de clients. Aporta
el mateix un petit usuari que una gran empresa.
A continuació comenta la situació dels sistemes insulars. Abans de
l'any 2015, a Balears i Canàries els costos eren els mateixos que per
a la península, però ara ja no, són costos diferents segons el
subsistema elèctric.
En el seu moment, es va fer una enquesta i es va decidir que els
preus dependrien de la zona del contracte.
Ara la situació s'ha invertit ja que veient l'evolució dels preus, podem

fixar preus iguals per a tots els sistemes. Però per als anys següents
encara és aviat per saber què pot passar i que podem fer davant
d'aquesta situació. Hi ha dues visions dins de la cooperativa: una que
advoca perquè cadascú pagui segons el que li toca i el segon més
solidari, que es reparteixi entre tots els contractes els costos.
Es passa a parlar dels preus de l'electricitat per a aquest període. La
metodologia de càlcul es va decidir en assemblees anteriors.
Després d'un període més estable, a la primavera de l'any passat els
costos van baixar moltíssim i això explica els beneficis extraordinaris
que vam obtenir. Però després va ser al revés, a finals de 2016 es va
començar a disparar el preu de l'energia. Nosaltres no vam haver de
pujar el preu i ens vam mantenir tot i les pèrdues d'aquests mesos de
preus molt alts. Així doncs l'alt cost de l'energia s'ha menjat tots els
beneficis esperats i passats.
Tenint en compte que anem a pujar els preus per a aquest nou
període i poder donar resposta al pressupost per al 2017, vol dir que
per a la majoria dels nostres clients resultarà un increment de 3 € al
mes per contracte. No és agradable pujar els preus però és necessari.
Tindrem igualment preus competitius, tot i que algunes altres
comercialitzadores hagin de ser més barates, aquestes mateixes a
principis d'any tenien preus molt més cars que ara.

- Interès anual al capital social
Novament és Jaume Aliaga qui intervé per comentar que es proposa
rebaixar al 1,75% l'interès anual al capital social voluntari de la
cooperativa.
Per a aquesta rebaixa s'ha revisat què fan a hores d'ara altres
cooperatives i / o entitats financeres. En les entitats bancàries (Fiare,
Triodos ...) l'interès actual és inferior al 0,5% i en altres cooperatives
(Abacus, Consum, Coop57 ...) entre el 0,65 i el 3%.
D'aquesta manera, també podem tenir més rendibilitat per als
projectes.
A més, els resultats de l'enquesta realitzada entre les persones sòcies
va mostrar que un 40% trobava sota aquest interès i el 60% estava
d'acord en el 1,75% d'interès.
D'aquesta manera es podria dedicar més finançament a nous
projectes ja que el cost del projecte té molta influència en la despesa
financera, sobretot perquè les inversions es fan a l'inici, per a la
construcció.
Amb la realitat actual, la rendibilitat ha baixat molt comparat amb els
que vam fer fa uns anys (quan hi havia primeres) i per això hem de

mantenir el marge de 2 o 3 punts entre l'interès ofert als socis i la
rendibilitat de les inversions en projectes .
I a més es proposen alguns canvis en les característiques de les
emissions de capital social:
Durant la primera setmana limitar l'aportació a 5.000 euros per
soci/a, per donar oportunitat a més socis a participar i si no arribem
al total requerit, ampliar després la aportació fins als 100.000 € que
ara es proposa.

- Ampliació emissió capital social
Jaume Aliaga contínua per demanar que el Consell Rector pugui fer
emissions fins al límit de 50 milions d'euros.
Aquesta quantitat s'anirà demanant durant els següents anys segons
les fites de nous projectes. Seria per als propers 2-3 anys.
S'estan analitzant molts projectes (d'entre 2 i 50 MW) i actualment
s'ha presentat oferta a uns 3 projectes que sumen 35 MW, que
equivalen a 35 M€.
Necessitem saber i tenir la garantia si tindrem el finançament per
poder dur a terme aquestes ofertes, per això es demana l'ampliació a
50 milions.
Si no s'acceptés hauríem de quedar-nos aturats amb els projectes
que ja tenim i els 3 projectes FV que ja tenim acordats i no podríem
seguir estudiant més projectes.
Els certificats de garantia d'energia renovable cada dia són més cars,
ja que moltes empreses els venen a Europa per un preu superior i
podria arribar el dia en què no podríem certificar l'energia 100%
renovable.

- Preu Generation kWh
Francesc Pujol comenta la situació del model Generation kWh després
del primer any de funcionament.
Recorda que el cost del preu de l'energia GkWh és de 0,036 €/kWh
però en la factura s'eleva fins als 0,15 € pels costos regulats que
s'incorporen a la factura.
Es proposa mantenir el mateix preu per a aquest any perquè es volen
afegir altres projectes a Generation que no afectaran el cost de
generació.
La producció anual real d'aquest any ha estat superior a la previsió
inicial i més les despeses han estat inferiors. No hi ha molta variació

en Alcolea del Riu entre l'estiu i l'hivern, per exemple, en producció
d'energia.
Si acceptem tenir el mateix preu de les tarifes Generation, 0,036
€/kWh, l'estalvi que havia actualment a la factura es veurà
incrementat, passarà de 19 a 36 euros a l'any per contracte a causa
que el preu "normal" (dependent del mercat elèctric) augmenta en
una proporció més gran.

- Renovació càrrecs i intervenció de comptes
Per acabar, Maribel Pol, membre i vocal del Consell Rector explica que
a la cooperativa disposem de 3 interventors de comptes i que avui
hem de renovar 2.
Agraeix l'esforç de les dues persones sòcies que han estat
desenvolupant aquesta tasca i que finalitzen el seu mandat (Javier
Olivares i Mercè Sants).
Hi ha 3 candidatures (Santi Andorrà, Albert Barral i Santi Martí) a
ocupar aquestes places i haurem de triar, de manera secreta, quals
volem que s'incorporin a l'equip d'intervenció.
Aquí finalitza l'exposició dels temes de l'ordre del dia d'aquesta
Assemblea i comença el temps del debat a les seus per després
retornar al fet que el Consell Rector pugui donar resposta a les
consultes que s'hagin traslladat.

Desconnexió per a debat en les seus
Podeu veure les diferents actes del desenvolupament del debat a les
seus a l'annex I d'aquesta acta.

Torn de respostes

Després del debat a les seus i la recopilació de preguntes que han
volgut traslladar als membres del Consell Rector es dóna inici al torn
de respostes de les preguntes dels diferents GL.
Per què la CNMC ens reclama les primeres?
Antonio Quijada (AQ) Només ens reclamen d'una instal·lació que
tenia primera (una de Riudarenes de 20 kW), perquè la distribuïdora

(Endesa) considera que el primer abocament d'electricitat a la xarxa
va ser posterior a la data límit que teníem. S'han presentat
al·legacions amb l'ajuda d'Holtrop Advocats i han acceptat un mesura
cautelar que ens permet, de moment, seguir rebent la primera fins
que aquest es resolgui.
Per aquest motiu s'ha fet la provisió de fons, per si al final no es
guanya el judici. Tot i que no seria un prejudici molt important però
estem reclamant per un problema de forma de com es va realitzar la
comunicació de retirada de les primeres.
Es troben a faltar uns comptes energètiques més detallades de
la cooperativa en relació, per exemple, producció pròpia,
quant hem comprat al mercat, quants certificats, a qui, a quin
cost?
Part de la informació està en les factures que rebem cada mes, al
final de tot hi ha un vincle on s'especifiquen els certificats i linkat al
bloc.
En què consisteixen els crèdits incobrables que apareixen en
l'estat de comptes?
De factures impagades que té qualsevol empresa. Tenim una ràtio
molt petit del 0,65%.
Estructura salarial: confirmar si es manté i es comenta que
s'hauria d'aprovar en assemblea, qualsevol canvi en les taules
salarials
És un procés que va realitzar tot l'Equip Tècnic i finalment va ser qui
va fer una proposta i en veure que s'havia treballat i abordat de
manera adequada, el Consell Rector la va aprovar perquè la millora
salarial era una reclamació que sovint ens havien fet els socis / es.
Compte de resultats: comparant les dades de la pantalla no
estan alineades amb la documentació prèviament facilitada
(¿pot ser que la diferència vingui perquè els comptes no
estaven consolidades? Si no, explicar diferències)
L'any que ve intentarem treballar de forma més clara, com aplicant
percentatges.
¿No us sembla que pot ser perillós que grans inversores
puguin retirar l'aportació feta i això ens causi problemes?
Hi ha algun fre per evitar que això passi?
Veient l'històric, fins al moment no hi ha hagut retirades importants.
No sembla que pugui ser un risc. Límit de 100.000 €. Sembla que els
grans inversors van a un altre tipus d'inversions amb més rendibilitat.
Si hi ha una descapitalització, el Consell Rector pot vetar la retirada
de fons.
Per aquestes raons, no es veu com un risc a dia d'avui si no tot el
contrari.

Podria canviar-se la pregunta dels 50M d'ampliació de capital,
per una autorització al CR per arribar a aquests límit utilitzant
altres formes de finançament per exemple banca ètica,
generation kWh ...?
Ja és això el que es demana. Estem parlant d'un límit. El projecte
Generation segueix obert i estem explorant altres vies amb les
entitats de finances ètiques.
Llavors, tenim dues línies diferents de finançament de
projectes?
Una a través de capital social (50M €) i una altra a través de
Generation kWh?
Com es decideix quins projectes es financen amb una línia i
quins en l'altra?
Sí, Capital social i Generation kWh.
Realment tenim tres: Títols participatius (no es van obrir de nou per
ara. Tenen més risc i més interès), Aportació Voluntària Capital Social
(projectes amb una rendibilitat superior al 2%) Alt ritme d'inversions:
800.000 € en una 1h i Generation kWh (projectes per sota del 2% de
rendibilitat. més difícil de recaptar però molt més estable per
recuperar la inversió).
A la pràctica només tenim dues activats.
Es tria d'una manera o una altra en funció del resultat dels projectes.
Tenim previst participar en la futura subhasta de 3 MW de ER?
Si és que no, ¿per què no?
A la primera sí que ens vam presentar però no té gaire sentit perquè
ja es van veure els resultats: no hi ha possibilitats de fer res .... per
això no ens hem presentat a la segona. En les següents es valorarà si
presentar-nos o no. Hi ha una publicació al blog sobre el tema per si
voleu més informació.
Hi ha realment necessitat d'ampliar el límit d'aportació per
soci a 100.000 €?
Això genera un risc si el soci ho retira.
El percentatge d'aquesta quantitat representa el 0,002% de l'emissió
total dels 50M €. Mentre que en l'anterior limitació (25.000 €) el pes
era més gran, 0,005%. El risc en si, disminueix.
Així, que encara que puguin ser poques les persones amb aquesta
capacitat, si són 7 o 8 persones que volen invertir tants diners seran
benvinguts.
Augment de personal no es veu alineada amb l'augment de
pressupostos
Passem de 500.000 a 1 milió d'euros. Això es deu al fet que s'ha fet
un augment de salaris del 22% ia la incorporació de 10 persones més
a l'equip de treball.
Línies estratègiques: Aclariment pressupost

No està detallat com s'incorporen en el pressupost perquè encara no
està detallat com es van a desplegar aquestes línies, s'han d'aprovar
avui. És un pressupost amb partides generals i es podrà modificar en
funció de les necessitats.
Figura dinamització Grups Locals per què són tan escassos?
El pressupost reflecteix una dedicació per mig any, aclarir que no és
per a una mitja jornada.
Despeses de personal per al futur
Implicarà 10- a 12 persones més durant aquest any.
Pressupost per autoproducció i GL
De moment és un pressupost que volem avançar però si el CR
considera necessari ampliar s'ampliarà.
Eolpop: Aportació 20% a Eolpop, confirmar que tenim una
aportació del 20%, com es relaciona amb el 50% que es
comenta que aportarem al projecte?
Actualment tenim un 20% en Eolpop SL però estem negociant quina
aportació tindrem en la societat final.
Explicar com queden les ràtios de pagament pel que fa a
taules salarials.
Ara estem a 1,67 del que cobra menys al que cobra més. Tenim un
límit de 3.
Donada l'alta liquiditat que té la cooperativa (3,5M €) ¿no
seria important tenir oficines pròpies i així estalviar les
despeses de lloguers anuals (31.000 € / any)?
Les oficines estan quedant petites i estem pensant en diverses
opcions. De moment, no tenim res tancat si cercar oficines, comprar,
etc.
Comqueden les tarifes noves, s'explica després?
Les tarifes noves són a la documentació compartida per l'Assemblea
en la notícia al bloc.
Existeixla possibilitat de distribuir els costos del bo social en
proporció al consum?
S'ha aplicat segons com ens els cobra el Govern, per contracte. Hi
hauria la possibilitat de valorar si hi ha una altra manera però ara
proposem aquesta.
Hi ha manera de recuperar el bo o és a fons perdut?
És a fons perdut, nosaltres no podem comercialitzar el Bo Social.
¿S'estaria valorant que en alguns casos (pimes, etc) que
s'oferissin preus indexats? Si és així ¿en quin termini?

Per a quan està previst aplicar preus indexats a la
cooperativa?
Hem treballat en això durant aquest any (després de l'aprovació a
l'Assemblea de l'any passat). Ja està construït a nivell informàtic però
falta testejar-i veure com informar i fer les factures.
Possiblement busquem voluntaris en els pròxims mesos per fer
proves.
Tarifes Illes: aclarir si s'alinearan les tarifes; quin és el
plantejament pel que fa a fer passos cap a alinear les tarifes
insulars i península? Hi ha pla al respecte?
Tenim un any per veure com volem fer-ho. Sí hi ha la proposta
d'elaborar un equip de treball per trobar una opinió més
consensuada.
Com queden les tarifes noves?
Informació al blog i la plataforma
S'ha fet alguna acció de "lobby" sobre el decret del bo social?
Si s'ha fet, quins criteris s'han defensat?
Hem publicat alguna notícia al blog.
El tema ha anat més ràpid que el que la cooperativa ha pogut
reaccionar. Eduard ha enviat al·legacions a l'esborrany del Reial
Decret, ahir just es va tancar el termini.
Al·legacions que es van presentar:
● El mètode de càlcul hauria d'anar en proporció d'ús energètic
no per contracte.
● Que puguem oferir el bo social.
● El reial decret fixa un límit de consum als potencials beneficiats
i és realment baix.
Com que no és una llei, no es pot anar en contra d'ella perquè encara
no està publicada.
Es planteja el treball en xarxa. Hi ha un grup de pobresa energètica
obert a totes les persones sòcies interessades a col·laborar.
Quinseria el destí de les diferències del preu del Generation i
el previst?
Van a compensar Som Energia, la comercialitzadora. Els beneficis
obtinguts pel GkWh es passen a la comercialitzadora.
Comsón els 3 projectes de generació que s'han citat que es
tenen en previsió per part del consell rector?
Hi ha projectes sense confirmar. Un parell de fotovoltaics i un eòlic,
com els més avançats.
¿S'hanfet passos per contactar amb els Grups Parlamentaris a
referència a l'assumpte del Bo Social?
No. No es considera que estigui dins la nostra funció social, hi ha
altres que tenen més paper "polític" (Px1nME, etc.).

Hiha representants sindicals en l'ET?
No.
En quin moment s'ha decidit no oferir el Bo Social? És
previsible que es canviï en el pròxim futur, atès que es
compleixen les condicions d'oferir-?
Perquè no som comercialitzadora de referència i ara no estem
capacitats per ser-ho, algunes característiques si les tenim (volum de
contractes) però altres condicions no les podem complir. En el futur,
tenim tantes coses per fer, aquesta podria ser una més.
Està previst un formador / coordinador de grups locals?
Sí. Està en el pressupost.
¿S'ha avançat alguna cosa en la possibilitat de ser
representants davant el mercat de productors de renovables?
Estem en això: Recopilar la informació, quin programari necessitem i
abans de finals d'any poder ser-ho.
També estem mirant per fer-nos gestors de càrrega.
En cas de convertir-nos en 'representants de mercat',
¿existiria la possibilitat de comprar les produccions individuals
dels socis de la cooperativa? Si fos així, obtindríem un
projecte possiblement molt gran i realment distribuït.
El problema de la compra i la venda és que ha de ser horària.
Les primeres que serien representades per la cooperativa serien les
nostres pròpies instal·lacions.
A nivell individual, cal posar-se d'acord producció i compra. No és
gens fàcil a títol domèstic. La generació distribuïda té sentit per a
l'autoconsum.

Votació a les propostes presentades
Passem a realitzar les votacions. Aquelles preguntes que hagin
quedat sense respostes, les recollirà per retornar-les posteriorment.
Fem primer vots positius, vots negatius i després vots en blanc.
L'abstenció resultat de la diferència entre vots emesos i l'assistència a
les seus.

Resultats obtinguts mitjançant votació a mà alçada

S'aproven tots els punts presentats a l'Assemblea per majoria
suficient.

Resultat mitjançant votació secreta

Surten elegits com a nous interventors de comptes de la cooperativa
a Santi Andorrà (númsoci 3.915) i Santi Martí(númsoci 16.991)per als
propers 3 anys.

Resultat obtinguts mitjançant votació on line
Aquest any hem incorporat una eina de votació on-line per procurar
una major participació i en aquesta ocasió han participat 3.870
persones sòcies (11% del cens).
Els resultats obtinguts són els següents:

Surten elegides noves persones sòcies com a membres del Consell
Rector, Carme Sala(núm sòcia 16.092), Núria Albet(núm 24.809),
Roger Reixach(núm 10.606) i Ero Lugilde (núm 2.991).
També va ser aprovada la participació de Som Energia a Eolpop
(impulsora de Viure de l'Aire del Cel) en un 80.59% i la contractació
de Jaume Aliaga en un 75.19%.

Comiat i tancament
Victòria agraeix a Pep Puig seva dedicació al Consell Rector durant
aquests anys. De la mateixa manera fa extensiu l'agraïment a Alex
Arizkun i Dolors Clavell, que al desembre van deixar el seu càrrec i
les cartes de comiat són a la Plataforma.
I també s'agraeix als interventors de comptes que han revisat aquest
temps els números de la cooperativa, tasca poc agraïda (Mercè i
Javier).
Pep Puig, s'acomiada del seu càrrec en el Consell Rector després de
quatre anys (la carta es pot consultar en aquest enllaç).
Es dóna per finalitzada l'Assemblea general a les 13.10h sortim a fer
la foto de grup.
A Girona, 22 de juliol de 2017
PRESIDÈNCIA
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L'acta signada en la versió castellana

