Acta de l’Assemblea General
Data: 29 de maig de 2021
Lloc:
Per contribuir a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la covid-19, així com
per vetllar per la salut de les persones sòcies, aquesta Assemblea General ordinària
es duu a terme per videoconferència i, per tant, els acords s'adoptaran virtualment.
Aquesta mesura es pren, en primer lloc, a l'empara dels Estatuts de Som Energia i,
subsidiàriament, del que recull l'article 9 sobre mesures relatives a la convocatòria i
celebració de les assemblees generals, del Decret llei 47/2020, de 24 de novembre,
de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions
juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives, així com el que estableix el
Capítol 1 del Decret llei 7/2021. En conseqüència, l'Assemblea General s'entén que se
celebra en el domicili social de la cooperativa, al carrer Pic de Peguera, número 11
(17003) GIRONA.
En la sessió de Consell Rector celebrada l'1 de maig es va acordar l'ordre del dia que
es proposaria a l'Assemblea General i es va procedir a convocar-la en data 11 de
maig de 2021. La documentació associada a l'ordre del dia estava ja a la disposició
de les sòcies i se'ls va fer arribar per correu electrònic. També era disponible al portal
web corporatiu www.somenergia.coop

Hora d'inici: a les 10 h, hora peninsular (celebrada en segona convocatòria).
Hora de finalització: a les 14 h, hora peninsular.
Llista d'assistents: es pot consultar en el Llibre d'actes.

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 2021

Ordre del dia:

1. Elecció de les persones interventores de l'acta
2. Benvinguda
3. [INFO] Memòria social i econòmica 2020
4. [VOT] Comptes anuals 2020
5. [INFO] Informe de la Intervenció de Comptes
6. [VOT] Aplicació de l'excedent cooperatiu 2020
7. [VOT] Designació de l'empresa auditora dels comptes anuals de Som Energia i del grup
consolidat
8. [INFO] Seguiment de les mocions aprovades el 2019
9. [INFO] Informe sobre l'aplicació del Balanç de l'economia del bé comú [moció AG2019]
10. [VOT] Reduir els 500 suports que necessiten les mocions per arribar a l'Assemblea
General
11. [VOT] Ajudar a la promoció d'instal·lacions d'autoproducció mitjançant el ‘lobby’ fiscal
12. [VOT] Estudiar i avaluar la fotovoltaica flotant de la mà de les cooperatives europees
13. [VOT] Estudiar i avaluar l'impacte de la centralització de l'Equip Tècnic de Som Energia
14. [VOT] Usos i repartiment del donatiu voluntari
15. [INFO] Retorn de Pla d'acció 2020
16. [VOT] Tipus d'interès anual a les aportacions voluntàries al capital social
17. [VOT] Període de meritació de les aportacions voluntàries al capital social
18. [VOT] Ratificació i continuïtat del model d'aportacions voluntàries al capital social
19. [VOT] Tarifes elèctriques 2021 i informació dels nous peatges
20. [VOT] Modificacions estatutàries: desenvolupament del portal web corporatiu
21. [VOT] Modificacions estatutàries: adaptació a normativa
22. [VOT] Modificacions estatutàries: objecte social
23. [VOT] Modificacions estatutàries: comunitats de béns com a sòcies
24. [VOT] Modificacions estatutàries: acords d'admissió per part del Consell Rector
25. [VOT] Modificacions estatutàries: aprovació del Reglament de règim intern per majoria
simple
26. [VOT] Modificacions estatutàries: reunions virtuals del Consell Rector
27. [VOT] Renovació del Consell Rector
28. [VOT] Renovació de la Intervenció de Comptes
29. [INFO] Pla d'acció 2021
30. [VOT] Aprovació del Pressupost 2021
31. Comiats de les persones que deixen els càrrecs
32. Resultats de la votació I tancament de l'Assemblea
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1. Elecció de les persones interventores de l'acta
El president del Consell Rector, Albert Banal, declara inaugurada aquesta Assemblea General
2020, que presideix, i dona la benvinguda a tota la base societària. Exerceix de secretari de
l'Assemblea Roger Reixach, secretari del Consell Rector.
El president admet totes les sol·licituds de representació de vot presentades per escrit i
sol·licita dues persones voluntàries com a interventores de l'acta de l’Assemblea.

S'hi presenten Jaume Josa i Pons i Marta Doncel Garcia.

2. Benvinguda
El president explica el format virtual de l'Assemblea, a causa de la situació creada per la
covid-19.
Recorda el moment únic que significa l'Assemblea, perquè representa l'espai de presa de
decisions importants per a la cooperativa, de manera democràtica, sota el criteri d'una
persona sòcia un vot. L'assemblea ofereix la possibilitat d'informar-se perquè el vot sigui
conscient, però també perquè el Consell Rector doni comptes del que ha realitzat durant
l'any anterior, a més d'explicar el que ve el 2022.
El president explica els horaris de la jornada.
10.00 - 12.00 h - Explicació dels punts de l'ordre del dia per part del Consell Rector i
inici de les votacions.
12.00 - 12.30 h - Espai reservat perquè les persones sòcies puguin fer arribar dubtes
i preguntes.
12.30 - 13.00 h - Descans.
13.00 - 13.45 h - Es recupera la sessió per donar resposta als dubtes que s'hagin
formulat.
13.45 - 13.55 h - Últims minuts perquè les persones sòcies puguin acabar de votar.
13.55 - 14:00 h - Es tanca el panell de votacions.
14.00 h - Presentació dels resultats de les votacions.

El president dona la paraula al secretari Roger Reixach, que conduirà la sessió.
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En Roger destaca que més de 130 persones estan seguint l'Assemblea i anima les persones
sòcies a participar-hi, sigui compartint imatges, sigui deixant els seus missatges a través de
les xarxes socials, amb l'etiqueta #SomAG2021.
El secretari comença a donar paraula a les persones que exposaran els diferents punts
d'informació o vot.

3. Memòria social i econòmica 2020
Núria Albet exposa aquest punt. Destaca l'any del desè aniversari amb totes les fites
d'aquest recorregut i que estan representades amb imatges en la mateixa presentació. Fa
recompte de l'evolució de persones sòcies, amb tot el que s'ha fet conjuntament
(aportacions voluntàries, Aula Popular, aportació de donatiu voluntari, activitat dels Grups
Locals, ara en situació de pandèmia, etc.).
En comercialització s'ha crescut tant en nombre de contractes com en energia elèctrica
utilitzada.
Cal destacar la posada en funcionament de la planta de generació Tahal, a Almería, i l'inici
de construcció de la planta dels Llanillos, a Granada.
S’han dut a terme 24 compres col·lectives i amb moltes persones inscrites, gairebé 2.000
acumulades des de l'inici.
Documentació:
https://drive.google.com/file/d/1Jpwgh_Ggtp84CS3rs2_YuK5KT24bbf3r/view

4. Comptes anuals 2020
Albert Banal explica aquest punt, que es porta a votació. Assenyala que tota la
documentació està disponible a la web de l'assemblea i també al Participa.
Informa sobre les diferents empreses del grup de la cooperativa. En comercialització
destaca que el preu de l'energia ha augmentat. El 2020 el preu de l'energia va ser baix i
nosaltres vam comprar l'energia més cara en el mercat de futurs. En termes de contracte
hem crescut, a un ritme inferior que en els anys anteriors i també inferior del que es preveia.
En canvi, com a energia utilitzada, hem crescut a causa de la covid-19, que ens ha obligat a
estar més a casa.
Els resultats nets són inferiors a l'any anterior, conseqüència del creixement més petit i
altres increments que es detallen a continuació.
Mostra el quadre de resultats, en què consta que són 6.888.949 euros de marge brut
d'explotació.
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Explica el creixement de l'Equip Tècnic, a més d'un ordenament de l'escalat salarial, que
passa a representar el 4,5% dels ingressos nets, en comparació amb el 3,8% de l'any anterior.
La diferència entre el salari més alt i el més baix actualment és de 2,5 vegades.
Explica les despeses d'explotació, sense molts canvis en relació amb l'any anterior. Va baixar
la partida de lloguer, unes altres van pujar, però en general es manté l'estabilitat. Cal
destacar la part destinada a la morositat, que ha augmentat a causa de la pandèmia. Els
impagaments que tenen més de 6 mesos són considerats com a pèrdua i es considera la
provisió corresponent. La provisió per a l'IAE es repeteix enguany, així com la part
corresponent del bo social recaptada de més, per a possibles futurs pagaments per aquest
concepte.
Explica la reclassificació comptable respecte al donatiu voluntari, indicant que el total és
estable en relació amb l'any anterior.
El resultat financer de les empreses vehicle és pròxim a zero.
Finalment, en comercialització assenyala que entre totes hem generat 3.400.000 euros de
recursos propis per a la cooperativa i un benefici net de 681.000 euros, aproximadament.
Quant a generació, la producció de 2020 en gairebé totes les plantes ha estat prop del que
es preveia. Mostra el resum d'ingressos. Hem produït un 10% més que l'any anterior, així i tot
hem tingut un 13% menys d'ingressos, a causa del baix cost de l'energia el 2020.
Cal destacar la nova activitat com a representants, que també està generant ingressos.
Finalment, resumeix els resultats nets de les diferents activitats de la cooperativa, que són
positius però inferiors a l'any anterior a causa de la pandèmia. Quant a grup consolidat de la
cooperativa, hem generat 561.395 euros.
Documentació:
https://drive.google.com/drive/folders/1sqaq7FT-VBwRNeLNPvFj32gfHL5d0P0y

5. Informe de la Intervenció de Comptes
Sobre l'Informe de la Intervenció de Comptes, s'agraeix la seva aportació, ja que té punts
interessants, i es reivindica la seva lectura o consulta.
Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1W3271mNr1kVYl6DgSMZbmq0swEvgMdh6b3lELOz
4_KQ/edit
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6. Aplicació de l'excedent cooperatiu 2020
Proposem destinar-lo a reserva. Un d'obligatori, un altre de voluntari i un tercer que compleix
criteri com a reserva de la cooperativa.
Proposta portada a votació:
Es proposa que l'excedent cooperatiu generat, 681.548 euros, es destini íntegrament
a reserves de la cooperativa amb l'aplicació següent:
Fons de reserva obligatori: 419.534 euros
Aquest fons es destina a la consolidació, desenvolupament i garantia de la
cooperativa, i és d'obligat compliment segons la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de
cooperatives. Ha de ser com a mínim el 20% dels excedents cooperatius nets i el
50% dels beneficis extra cooperatius nets.
Reserves voluntàries: 223.187 euros
Com que és societat sense ànim de lucre, tot el benefici no inclòs en el fons de
reserva obligatori o en la reserva de capitalització, es destina al fons de reserva
voluntari.
Reserva de capitalització: 38.826 euros
Aquesta reserva la poden fer les empreses que, com nosaltres, augmenten els fons
propis de manera sostinguda i suposa una reducció de la base imposable en l'impost
de societats.
Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1YKsQ8YXsE7jgBARCHckY6h8L1-mcanNLsY4rZDSV
CUk/edit#heading=h.vydd0qqc6rt

7. Designació de l'empresa auditora dels comptes
anuals de Som Energia i del grup consolidat
En els últims anys es duu a terme una auditoria externa dels comptes de la cooperativa. Es
proposa continuar amb l'empresa que ha anat fent aquesta tasca en els últims anys,
Auditoria i Control Auditors SLP, per als anys 2021, 2022 i 2023.

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 2021

6

Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1SwwnnmvO25hp1NPiqUC7m48pgNhNs6HVdE2c6b
03m7c/edit#heading=h.hduyp9y0hzoh

8. Seguiment de les mocions aprovades el 2019
Irene Machuca ens explica aquest punt de l'ordre del dia. Atesa la impossibilitat que
assisteixi a l'Assemblea, per motius personals, ho fa a través d'un vídeo enregistrat.
Recorda que el 2019 es van aprovar 10 mocions. Fa recompte de l'estat d'evolució de les
mocions, les fetes, les que estan en curs i les que queden per començar.
Destaca que, quant a la moció de PPA, queden debats per desenvolupar, com per exemple si
estem disposats a pagar més per l'energia que utilitzem, o a tenir una referència pròpia del
preu de l'energia que considerem just.
Quant a la moció de normalització lingüística, el document s'ha actualitzat i que l'any pròxim
s'adaptarà el sistema de gestió ERP per generar, per exemple, factures als quatre idiomes.
De la participació de la comunitat local en projectes de Som Energia també ens sorgeixen
nous debats, ja que aquest tema topa amb l'estratègia de generació de Som Energia. Com
s'han de vehicular els projectes de Som Energia al territori?
Quant al Balanç del bé comú, es va decidir fer un estudi de comparativa amb el Balanç social
de l'economia solidària.
S’esmenten les mocions aprovades el 2019 i que encara no s'han iniciat i estan pendents de
desenvolupament per a aquest 2021.
Documentació:
https://docs.google.com/presentation/d/1awGvwFjgU5NWX1g9veuKB7chzInuQJLvQIMVnb
PRl-A/edit#slide=id.p1

9. Informe sobre l'aplicació del Balanç de l'economia del
bé comú [moció AG2019]
Irene Machuca explica que aquest balanç és una eina que mesura com l'empresa viu la
dignitat humana, la solidaritat, la justícia social, la sostenibilitat ecològica i la democràcia
amb tots els seus proveïdors i clients. L’informe explica, a través d'indicadors, el grau de
compliment per part de l'empresa.
Així mateix, el Balanç social, que és el que fa la cooperativa i que és una eina tecnològica de
programari lliure, avalua el seguiment de 6 grans característiques d'una empresa
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responsable socialment i que són: la democràcia, la igualtat, el compromís social, el
compromís ambiental, la qualitat laboral i la qualitat professional.
De l'estudi que s'ha fet, destaca poder valorar aspectes no mercantils, el Balanç del bé comú
requereix una auditoria externa amb els seus costos (amb reconeixement internacional);
d'altra banda, Som Energia està vinculada a la Xarxa d'Economia Solidària i al Balanç social
referent dins d'aquest marc, el qual marca que hem de complir amb el segell de qualitat
d'aquesta xarxa. Per això, Som Energia no pot deixar de fer el Balanç social i incorporar el
Balanç d'economia el bé comú, perquè seria duplicar esforços sense un retorn significatiu en
el desenvolupament de la cooperativa. Per aquest motiu es descarta realitzar el Balanç
d'economia del bé comú.
Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1cCI4oxtCWxySGfJKLZYfZdPWWUMFSe2xWTzzd6S
K0AI/edit#heading=h.gjdgxs

Roger Reixach dona la paraula a Núria Albet.

10. Reduir els 500 suports que necessiten les mocions
per arribar a l'Assemblea General
Núria Albet destaca que les mocions d'enguany han estat treballades per un grup de
persones sòcies. Una d'elles és la que sol·licita reduir el nombre de suports perquè les
mocions siguin introduïdes en l'ordre del dia de l'Assemblea per ser votades.
Recorda que és una moció que modifica el Reglament de règim intern i que per tant
necessita de ⅔ dels vots de les persones censades a l'Assemblea.
Explica les conclusions del treball, com poder ampliar el terme per presentar mocions i que
les votacions sigui més fàcils, per període i usabilitat del Participa.
Recorda que les mocions suposen recursos de la cooperativa i que cal votar amb
consciència de la seva importància.
Apunta poder rebre retorn de la moció per poder millorar-la per a l'any vinent.
Valora en positiu que siguin fruit d'un treball d'un grup de persones. D'altra banda, assenyala
que una proposta provinent d'un Grup Local no implica que ja sigui una moció validada per
incorporar a l'ordre del dia, ja que també cal treballar-la amb diversitat de persones.
Proposta:
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S'accepten les primeres 10 mocions que reuneixin els suports que igualin o superin
el 60% del cens participant en l'última Assemblea General ordinària.
Aquest nombre serà vàlid sempre que estigui entre un ventall de 300 i 500 suports.
Si hi ha més de 10 mocions que compten amb més de 500 suports, quedaran
incloses en l'ordre del dia de l'Assemblea General, d'acord amb la Llei de
cooperatives.
Pot votar i participar qualsevol persona sòcia.
Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1a4sha7BPg_-x6WLbpibBxJr4B6QPJDV1Zsoywdis3O
U/edit#heading=h.n09m3trtv4vp

11. Ajudar a la promoció d'instal·lacions d'autoproducció
mitjançant el ‘lobby’ fiscal
Aquesta moció es va treballar a la primavera. S'assenyala que s'hi vol donar suport, però de
manera que no generi desequilibri en els pressupostos municipals. És una mirada
redistributiva a llarg termini, perquè Grups Locals puguin influenciar en ajuntaments que en
aquests moments no donen cap suport fiscal a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Núria Albet llegeix els diferents punts de la proposta.
1. Elaborar un document de suport per a la cooperativa (Grups Locals, persones
sòcies) sobre la reducció d'impostos municipals per als habitatges amb
instal·lacions d'autoproducció d'energia elèctrica amb panells fotovoltaics, que
tingui com a punt de partida els posicionaments següents:
A. Reducció de l'IBI
Fins als primers 1.500 Wp

Reducció de l'IBI equivalent a un 20% del cost de
la instal·lació.

Entre els 1.500 Wp i 3.000 Wp

Reducció de l'IBI equivalent a un 10% del cost de
la instal·lació.

De 3.000 W a 6.000 Wp

Reducció de l'IBI equivalent a un 5% del cost de la
instal·lació.

2. Sol·licitar assessorament de Som Energia sobre el procés que han seguit en
altres localitats per a aquesta negociació amb els ajuntaments.
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3. Accions per a la simplificació normativa i burocràtica.
4. Creació d'un GTT per a una ordenança solar municipal.
Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1l8uXpqiR_NEDRmmlSDmXGl9VwmK2YOYspMBoSd
g8hcw/edit#heading=h.n09m3trtv4vp

12. Estudiar i avaluar la fotovoltaica flotant de la mà de
les cooperatives europees
Es va treballar en una sessió. La instal·lació de plaques fotovoltaiques flotants és una opció
que necessita més recerca.
La proposta és decidir si la cooperativa vol traslladar a REEScoop la sol·licitud de fer un
estudi amb els pros i contres d'aquesta mena d'instal·lacions.

Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1MN7qIysZyiJydS9Phg0knFKwRZDXgay2FvlZ-aXFww
M/edit#heading=h.n09m3trtv4vp

13. Estudiar i avaluar l'impacte de la centralització de
l'Equip Tècnic de Som Energia
Aquesta moció es va desenvolupar en diverses sessions de treball i en la trobada de Grups
Locals. Les conclusions van ser que hi ha desconeixement de com treballa l'Equip Tècnic. El
fet de presentar ofertes de treball en diferents territoris ha de respondre a un objectiu
d'aportar valor a les accions de la cooperativa (p. ex. comunitats energètiques).
La Núria assenyala els punts de la proposta:
1. Part informativa que expliqui a les persones sòcies com s'organitza l'Equip Tècnic
(èmfasi en els elements de cohesió) i anàlisi de quins perfils poden ser o no
localitzables a la seu central. Explicar també quines són les mesures de
flexibilització laboral i conciliació.
2. Davant els reptes de la transició energètica renovable i distribuïda, el compromís
d'explorar de quina manera podem accelerar el valor de Som Energia cap a aquest
canvi. Es pot fer des de la seva participació en el territori, aportant
professionalització, mitjançant llocs laborals deslocalitzats de la seu central,
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incloent-hi la necessitat de desenvolupar projectes locals entre els quals destaquin
comunitats energètiques ciutadanes i comunitats renovables, amb la necessitat de
poder localitzar llocs de treball on es desenvolupin els projectes.

Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1QvSGKTxoR2OoD8R27atTEoYg_U461r2OuGMR8Ncv
BeU/edit#heading=h.gjdgxs
En Roger reprèn la paraula i ens informa que ja han votat més de 150 persones (11.30 h).
També recorda que hi ha espai de dubtes, consultes i queixes. Dona la paraula a Ricard
Jornet.

14. Usos i repartiment del donatiu voluntari
Aquesta proposta es va treballar en la Trobada de Grups Locals, així com en una trobada
virtual juntament amb l'Equip Tècnic i el Consell Rector.
La idea és que cada any es revisi aquest repartiment i que la designació sigui d'utilitat per a
la cooperativa. En primer lloc, hi ha la decisió que hi hagi una designació proactiva cap als
Grups Locals perquè puguin desenvolupar projectes. Com a revisió més en profunditat, cal
abordar com es pot gestionar aquest donatiu i treballar la visió social del donatiu voluntari
(p. ex. fundació —pros i contres).
Una altra conclusió va ser que la generació no hauria de ser finançada per aquest donatiu,
així doncs, caldrà introduir aquest debat en l'estratègia de generació.
D'altra banda, cal assenyalar la inquietud generada per saber quina part aniria destinada en
les comunitats energètiques.
En Ricard Jornet llegeix la proposta que es porta a votació.

Activitats per finançar amb el donatiu voluntari

Objectiu del % a
aconseguir

Sostenir l'estructura dels Grups Locals

30-40%
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Suport inicial de les accions de Som Energia en relació amb les comunitats
energètiques

40-50%

Finançar la cerca de projectes de generació de Som Energia

15-25%

Suport a accions de pobresa energètica

5-15%

Suport a accions d'eficiència energètica

5-15%

Suport a accions de transformació, comunicació, antioligopoli, lobby,
justícia climàtica, transició energètica transformadora i preservació del
medi ambient, cooperació internacional.

5-15%

Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1Dp6Y9P9-9TheqTiCwFWroZXalwdDtqbS9tzYRIrjvjo/
edit#heading=h.gjdgxs

En Roger Reixach reprèn la paraula i ens condueix a Barcelona, on la Sara Gutiérrez ens fa el
retorn del Pla d'acció del 2020.

15. Retorn de Pla d'acció 2020
La Sara explica aquest punt informatiu, recordant que som al maig i no coincideix el
calendari democràtic amb l'any fiscal, que acaba i comença al desembre-gener.
Destaca també que el 2020 no ha estat un any fàcil, per a la societat i per a la cooperativa.
L'Equip Tècnic ha hagut d'adaptar la seva manera de treballar, així com els Grups Locals i
totes les persones sòcies.
Podem celebrar que les grans fites, com la trobada de Grups Locals, el Germinador Social,
etc., s'hagin pogut fer virtualment.
LE1 Governança. Quant a la LE1, assenyala que s'ha continuat implementant el model de
governança definit en el document d'Ensó. Segueix el desplegament de les vocalies, p. ex.
LE2 Participació. En aquest àmbit hi ha el compromís en el desenvolupament del Pla
d'igualtat, que s'implementa primerament dins de l'Equip Tècnic amb ànim d'estendre'l a tota
la cooperativa.
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LE3 Grups Locals. Un any complicat per als Grups Locals, que van adaptar la seva tasca en
canals virtuals, i el diagnòstic dels quals no es farà fins a 2021.
LE4 Créixer a un ritme sostenible en favor al desenvolupament de la línia 7. Explica que la
creació d'una fundació queda supeditada a les conclusions del treball a què hi ha referència
just al punt anterior.
LE5 Aliances amb altres organitzacions. No hi ha res planificat, però sí que s'han fet accions
concretes. D'una banda, en l'àmbit de formació, tant respecte a plataforma com a contingut.
En autoproducció, es teixeixen aliances amb l'estratègia (amb enginyeries, p. ex., entorn de
compres col·lectives i altres projectes singulars).
LE6 Estratègia de lobby. No es va poder fer el 2020, però sí que estarà el 2021.
LE7 Estalvi i eficiència. Es comencen a enviar informes d'Infoenergia a empreses i es
consolidarà el 2021. Seguim amb l'eina transicioenergetica.cat. Hi ha dues accions que
sorgeixen de REEScoop, com TupperWats i el Fòrum (compartir coneixement en eficiència
energètica) no s'han pogut avançar i seguiran el 2021.
En autoproducció, es va publicar la Guia de comunitats veïnals.
En generació, es comença a debatre una estratègia. D'aquesta primera reflexió, volem posar
més el focus en la qualitat dels projectes, i que el fet de renovable serà una característica
comuna.
Quant a la formació, es destaca la posada en marxa de l'Aula Popular, amb cursos per a les
persones sòcies i la ciutadania en general.
En l'àmbit de la comercialització, s'ha de destacar l'estratègia de compra, com a acció que
cal validar i a la qual s'ha de fer seguiment com a estratègia vàlida. D'altra banda, ja s'ha
incorporat el model de tarifes quant a autoproducció.
Documentació:
https://docs.google.com/document/d/16VJBVQKhJ36azxNbdhFdYXnmIiLZAbx7gW4SsQ-W
A40/edit#heading=h.gjdgxs
En Roger reprèn i recorda que la votació està oberta, que ja han votat més de 200 persones i
que hi ha un de 350 persones a primera hora a l'Assemblea. Trasllada la paraula a en Ricard
perquè expliqui les propostes referents a les aportacions voluntàries al capital social.

16. Tipus d'interès anual a les aportacions voluntàries al
capital social
Assenyala que la proposta és remunerar a l'1% les aportacions voluntàries al capital social.
Argumenta que en l'entorn econòmic actual el tipus d'interès en molt baix, fins i tot els bancs
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estan cobrant per tenir els diners en els comptes. D'altra banda, la part de comercialització
presenta resultats sòlids i no suposa afrontar risc per part d'aquestes aportacions.
Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1pu74vVjpe74hJC69-cXhwQyrh986cktbWmU3ejNFT_
I/edit#heading=h.hduyp9y0hzoh

17. Període de meritació de les aportacions voluntàries
al capital social
Cada mes de maig, fem la proposta de renovació. Fins al dia d'avui, si es modifica el tipus
d'interès, el nou tipus s'aplica al període de gener a desembre d'aquest mateix any (per la
qual cosa té un caràcter retroactiu de gener de l'any en curs fins a la data de la celebració de
l'Assemblea). En aquesta Assemblea es proposa que cada any a partir d'aquest, quan
l'Assemblea voti el tipus d'interès, la modificació afecti des de juny de l'any en curs a juny de
l'any següent. Així, si algú no està d'acord amb la decisió presa en Assemblea, pot retirar la
seva aportació abans que l'afecti el nou tipus d'interès. Aquesta proposta, assenyala en
Ricard Jornet, té tot el sentit perquè cuida les persones sòcies en l'àmbit econòmic.
Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1pu74vVjpe74hJC69-cXhwQyrh986cktbWmU3ejNFT_
I/edit#heading=h.hduyp9y0hzoh

18. Ratificació i continuïtat del model d'aportacions
voluntàries al capital social
En Ricard llegeix l'acord de 2017, en el qual s'autoritza el Consell Rector a emetre fins a 50
milions d'euros en aportacions voluntàries. Indica que es van obrir dues emissions: una el
2017 i una altra el 2019.
El 2019 el Consell Rector va aprovar un model d'acord d'admissió al qual es van traslladar
les resolucions de l'Assemblea General i dels Estatuts, relatives a les aportacions
voluntàries.
Aquest model concretava el destí de les aportacions voluntàries relacionat amb l'objecte
social de la cooperativa (producció i comercialització d'energies renovables).
Es va aclarir que l'import màxim a aportar és de 100.000 euros (previst en Assemblea), la
qual cosa es referia al total acumulat per cada persona en aportacions voluntàries.
Es va aclarir que l'interès reportava l'endemà al desemborsament de l'aportació.
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Es va donar prioritat al correu electrònic com a mitjà de notificació.
Es va establir una clàusula de privacitat i un dret de desistiment d'acord amb la legislació
vigent.
En Ricard Jornet assenyala que la proposta consisteix a validar i mantenir l'autorització de
l'Assemblea General per continuar emetent aportacions voluntàries fins que s'esgoti l'import
de 50 milions d'euros; així com ratificar el model d'acord d'admissió aprovat pel Consell
Rector el 2019 i les emissions i acords d'admissió aprovats en el marc de les condicions
fixades per l'Assemblea fins al dia d'avui.
Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1QuIR1DscP5iTmClmu0Bci5FdTkGI4AA3XUPieCv9gfI
/edit
En Roger Reixach dona la paraula a Assumpta Farran, recordant la seva positiva intervenció
al Senat.

19. Tarifes elèctriques 2021 i informació dels nous
peatges
Assumpta Farran ens explica que es troba en l’Espluga de Francolí a la Conca de Barberà
(Tarragona). Assenyala l'actualitat de les tarifes, conseqüència del canvi regulatori, del qual
ja es va parlar en l'anterior Assemblea, perquè estava previst per a novembre de 2019. Ara
sí, en dos dies es farà realitat, ens afectarà i en parlarem.
Recorda que el disseny de les tarifes correspon a l'Equip Tècnic, però en funció dels criteris
que decidim en l'Assemblea General, dels valors que han de regir. Finalment, és el Consell
Rector qui li donarà el toc polític que consideri oportú a aquestes tarifes.
Assenyala l'aprovació en Assemblea que hi hagi dues revisions anuals, que les tarifes es
facin en funció de l’EBITDA i que el marge ja no sols s'apliqui al terme d'energia, sinó també
al marge de potència.
L’Assumpta explica que després d'aquest marc acordat ja s'ha treballat en aquesta línia.
Recorda que l'any passat, en el segon semestre, es van baixar la tarifes un 7%. Al gener no
es van actualitzar, per decisió política, per la situació afectada per la covid i es va pactar que
l'actualització per al mes d'abril, quan estava prevista l'aplicació del canvi regulatori. Encara
que no va haver-hi aquest canvi, es van actualitzar les tarifes. Per què es va fer
l'actualització? D'una banda per incorporar part del marge en el terme de potència com
s'havia acordat en Assemblea i actualitzar les tarifes. En aquests primers mesos de 2021, el
preu de l'energia va ser molt elevat pel Filomena, però més ho ha estat el mes d'abril i no hi
havia cap previsió. Per això, la compra en el mercat diari, que és normalment el 20%, ha estat
una mica superior pel creixement, i ha empès a aquesta actualització.
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Ara, amb el canvi regulatori, ja s'ha fet el canvi programat i ha comportat una nova
actualització. Hi ha hagut una simplificació perquè el 98% passessin a tenir una única tarifa,
amb 3 períodes d'energia i dues potències contractades. Molts ja teníem la discriminació
horària i no canviarà gaire.
Mitjançant els Grups Locals s'haurà de recordar els períodes. Així les persones sòcies que
no tenien discriminació horària veuran un estalvi de 10-15 euros anuals, en canvi, les que
tenien dos períodes, si no desplacem a nit i cap de setmana el consum, s'encarirà.
Per a les 2.1 serà un canvi neutre i la resta de tarifes estarà per veure.
Quant a marge de potència, el preu terme de potència ha baixat malgrat posar marge i això
ajuda al fet que no hi hagi gaire canvi en els nostres contractes.
L’Assumpta esmenta els preus de les tarifes. Destaca que en P3 baixa el preu de potència
contractada i recorda les dues modificacions de potència que es poden fer gratuïtament.
En els contractes d'autoconsum, anem a l'alça, de l'ordre de 150 altes d'autoconsum anual i
actualment gairebé 2.800 contractes d'aquesta modalitat. En els mesos de més radiació l'1%
de l'energia ve dels excedents d'aquestes instal·lacions. Esmenta el preu dels excedents, que
es correspon al de compra en el mercat a futurs (0,051 €/kWh).
Respecte al bo social, fins ara l'import destinat a aquesta finalitat s'especificava a part de la
tarifa en la factura. Fins i tot en Assemblea s'havia votat que es continués donant visibilitat a
aquest import diferenciat. Per temes legals no podrà ser així, i la part destinada al bo social
s'incorpora al preu de la tarifa, però s'incorporarà aquesta frase indicant la suma aportada
l'any a efectes informatius: “L'any 2020, Som Energia ha contribuït amb 397.408,41 euros al
finançament del bo social. Totes les comercialitzadores estan obligades a finançar el bo
social, que només poden oferir les comercialitzadores de referència (més informació)”.
Quant a la tarifa indexada, es va treballar molt en aquesta mena de tarifa per poder incloure
una tarifa amb el preu variable les 24 h vinculada a l’evolució del mercat. El risc l'assumeix la
persona que té aquesta tarifa i no la cooperativa. De moment s'està aplicant en contractes
pilot: 5 contractes 6.1 A, 3 contractes en 3.0 A i un contracte 2.0 DHA.
Per què no s'ha pogut anar més enllà? A causa de molts canvis que han absorbit la capacitat
de treball de l'equip, però a final d'any s'espera haver avançat.
En Roger dona la paraula a Ero Lugilde.
Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1YNVraOFP2ozY_iHNvtMFOohMOYdDZz4GloeMjoPx
hpk/edit#heading=h.gjdgxs
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20. Modificacions estatutàries: desenvolupament del
portal web corporatiu
L’Ero Lugilde ens recorda que els estatuts són la nostra normativa, i al llarg del temps els
hem d'anar ajustant. En aquesta Assemblea, la votació de les modificacions es farà per
grups.
La primera modificació proposada és la referent al desenvolupament del web corporatiu, que
es va aprovar i va registrar el 2019, però requereix desenvolupament. Bàsicament és incloure
una sèrie de previsions que apunta la Llei de cooperatives, per exemple que els Estatuts i el
Reglament intern estaran a la disposició de les persones sòcies al web corporatiu.

21. Modificacions estatutàries: adaptació a normativa
Bàsicament és adaptar el llenguatge a les modificacions legislatives que s'han produït des
de la seva aprovació (modificació d'algunes referències numèriques i nomenclatura).

22. Modificacions estatutàries: objecte social
Un altre punt a modificar és l'objecte social que defineix les activitats que duu a terme Som
Energia. Proposem afegir una sèrie d'activitats addicionals que donin resposta al repte de
les comunitats energètiques, com per exemple assessoria, manteniment, enginyeria, etc. per
a instal·lacions renovables pròpies o de tercers, ja que per al seu desenvolupament serà
necessari aquest tipus d'activitat i, avui dia, en els nostres estatuts, no es preveuen de
manera específica.

23. Modificacions estatutàries: comunitats de béns com
a sòcies
En els estatuts parlem de la possibilitat d'admetre aquelles persones sòcies que tinguin
interès a fer l'activitat cooperativitzada i que siguin persones jurídiques i/o físiques, però les
comunitats de béns no s'engloben en cap d'aquestes dues figures, i la seva condició de
persona sòcia es preveu a la Llei de cooperatives. Així que es proposa ampliar el llenguatge
per poder incorporar les comunitats de béns en la cooperativa.

24. Modificacions estatutàries: acords d'admissió per
part del Consell Rector
Es tracta de donar més marge de maniobra al Consell Rector per aprovar cadascun dels
acords que fa cada persona sòcia de la cooperativa. Els acords sempre hauran de respectar
les directrius de l'Assemblea, però mentre s'adopten en el període interassemblea, el Consell
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Rector ha de poder aprovar tots els detalls de l'última versió dels documents que regulen les
aportacions voluntàries, sempre òbviament que es respecti la llei, els estatuts i totes les
directrius i condicions fixades per l'Assemblea.

25. Modificacions estatutàries: aprovació del Reglament
de règim intern per majoria simple
D'acord amb el text dels Estatuts, actualment modificar el Reglament de règim intern
requereix els ⅔ dels vots, com en el cas dels Estatuts. Com que és un document molt més
viu, proposem que només requereixi una majoria simple a l'hora de modificar-lo. Al cap i a la
fi, el que regula no té la mateixa importància que els Estatuts i requereix un
desenvolupament dinàmic que aquesta majoria no permet. Es respecta en qualsevol cas la
majoria reforçada que requereix la llei per a les condicions fixades al Reglament sobre el
règim intern, relatives a les condicions laborals de les persones sòcies de treball.

26. Modificacions estatutàries: reunions virtuals del
Consell Rector
L’Ero Lugilde recorda que avui dia, emparat pel decret de la covid, el Consell Rector s'està
reunint virtualment, però quan passi aquesta situació és necessari emparar per Estatuts les
reunions virtuals del Consell Rector. Així doncs, es proposa poder fer reunions virtuals, ja
que és molt útil quan els membres del Consell Rector viuen en diferents llocs, allunyats, a
més de permetre la reducció d'emissions de CO₂.
Recorda que aquestes votacions es duran a terme en blocs temàtics, tal com s'ha
especificat en l'ordre del dia perquè la base societària els accepti o rebutgi.
Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1G1X-OggEQP2R_62F4Qy5N6mjjG21LILZY616RYD9c
zs/edit
En Roger Reixach recorda que tenim la web de l'assemblea amb la retransmissió en línia, a
més de tota la informació disponible, a part del Participa, on les persones sòcies han pogut
realitzar els debats previs i ara traslladar dubtes, i finalment el panell de votacions.
Recomana revisar el correu electrònic que es va enviar amb totes les instruccions.

27. Renovació del Consell Rector
En Roger Reixach comenta que s’ha generat debat enguany entorn del tema de gènere, ja
que només s'han presentat candidatures d'homes. Això ha generat preocupació per part de
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persones sòcies, que l’han fet arribar per correu, i també en els Grups Locals. Què passa
amb les dones? On són? Què estem fent malament?
En general, a la cooperativa, ens trobem molts més homes, encara que en diferents
instàncies (escoles, trobada de Grups Locals, etc.) hem anat amb compte de no crear espais
discriminatoris. Necessitem entendre per què passen aquestes situacions, per poder
executar accions per ser més inclusives.
En Roger convida que tota persona, sobretot dones, que vulgui aportar mirades i
suggeriments escrigui un correu electrònic a participa@somenergia.coop
Enguany, al Consell Rector, hi ha 4 vacants (3 per finalització del període i una per dimissió
abans de la finalització del seu mandat). En Roger nomena les diferents candidatures:
Antonio Agut Sole, Borja Barredo Prieto, Albert Clusella Vilaseca, Paco Jofra Carrasco,
Jaume Josa i Pons, Jaume Riera Codina i Enrique Zimmermann Galarza.
Es voten les persones que es considerin més oportunes per ocupar aquestes vacants.
Recorda que va haver-hi un espai molt útil per conèixer a les diferents persones que s'han
presentat.

28. Renovació de la Intervenció de Comptes
En aquest òrgan hi ha una vacant i dues persones que s'han presentat: Malaquías Jiménez
Ramírez i Jesús Salgado Criado.

29. Pla d'acció 2021
La Sara Gutiérrez explica que cada acció se situa en cada vocalia concreta, amb un
calendari d'implementació i uns indicadors.
Aquest Pla prové de les mocions, accions pendents de l'any anterior i reptes de l'any per la
conjuntura del moment.
En comercialització, la més important és com ens proveïm d'energia (per la complexitat) i
establir indicadors per veure com evoluciona l'estratègia. Altres reptes són: el pla de
contingència, desenvolupar criteris com el nombre de contractes davant del nombre de
persones sòcies, desenvolupar tecnologies per a l'automatització de processos, i per la
situació econòmica creada per la covid-19, la gestió dels impagaments.
En generació, s'està repensant el model i es farà difusió que creua temes diferents, com a
finançament, model societari i participació ciutadana. Ens agradaria tenir un 30% de
generació pròpia el 2025.
En autoproducció, s'han de tenir en compte que les comunitats energètiques travessen
transversalment altres àmbits: les compres col·lectives, altres opcions de finançament...
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En pobresa energètica segueix pendent del posicionament polític.
En formació es va formalitzar l'espai de l'Aula Popular. Durant aquest 2021 es dotarà de
contingut i aliances per a una proposta formativa cada vegada més completa.
En governança, es continua treballant amb més coordinació entre Consell Rector, equip de
Gerència i vocalies. S'ha d'implementar un nou model de gerència, a més de reflexionar
també sobre el Pla de governança de la cooperativa (GTT-CR- ET) i consolidar el Reglament
intern.
Quant a la participació, es vol treballar per a una diversitat en la participació (gènere i altres
eixos, edat, classe, etc.). Per a això, es planteja elaborar un diagnòstic de la participació.
En Grups Locals es va dur a terme el diagnòstic i la seva devolutiva. Són dinàmiques amb
molt de potencial i conjuntament hem de dissenyar quin rol volen dur a terme.
Finalment, fer visible el nostre model d'acció, perquè sorgeixin més iniciatives, i incidir en
espais de decisió (lobby energètic).
La Sara, en resum, conta que ha estat un any de molta redefinició, i n’esmenta els eixos
principals.
Esmenta altres aspectes rellevants com és la cerca d'un equip de gerència. Finalment,
després d'un temps d'entrevistes, s'ha cregut convenient contractar K2K, empresa que
implementa models d'organització basats en autogestió i que està en la línia de treball de
Som Energia, amb el suport temporal de la cooperativa Fil a l’Agulla.
Un altre aspecte rellevant és la compra d'un terreny per a una futura seu de la cooperativa.
Hem crescut i el Parc Tecnològic UdG no pot cobrir les nostres necessitats.
Finalment, hem contractat una cooperativa experta, Tandem, per treballar les ajudes
europees de Next Generation.
Documentació:
https://docs.google.com/presentation/d/16u43bCajq5dW_n34qA6vejoJ3dJRnNfMHqtPQnb
GklE/edit#slide=id.p1
Finalment, en Roger Reixach trasllada la paraula a l’Albert Banal per a l'últim punt de l'ordre
del dia, Pressupost 2021.

30. Aprovació del Pressupost 2021
El pressupost es va elaborar el desembre de 2020. Vam acordar accions (Pla d'acció) i més
tard es van dotar de pressupost abans d'acabar l'any. Com es pot imaginar, amb tota la
incertesa i canvis de preu de l'energia, el pressupost s’ha vist modificat en part.
L’Albert Banal mostra el que s'ha planificat i exposa les possibles alteracions.
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Aquest pressupost es va fer per a un EBITDA en un 0,7% de rang i pensant que les tarifes es
mantindrien, fins a la data del canvi regulatori, programat per al mes d'abril. Davant l'alt cost
de l'energia aquest pressupost pot canviar.
Recorda que hi ha un augment provisions per morositat deguda a la covid.
Enguany, en les despeses salarials, esperem que l'equip continuï creixent, i que passi de 80 a
95 jornades completes.
Pel que fa a les despeses d'explotació, preveiem que s’apugin els lloguers, així com el cost
d'aprovisionament de l'energia (incloent-hi les garanties d'origen), servidors d’IT, etc. Tenint
en compte les prioritats, per part del Consell Rector, també pot augmentar la dotació per a
transició energètica.
Respecte a provisions, pensem que serà últim any que es farà la provisió de l'IAE.
D'altra banda, hi ha un resum d'interessos que paguem, sense grans alteracions.
Finalment, cal destacar l'increment de provisió per morositat.
Documentació:
https://docs.google.com/document/d/1CGv0fDVdgrobGsCU4ufROMkk74kur2hSouQnzloEC
qs/edit
En Roger Reixach reprèn la paraula a les 12.15 h, anunciant els pròxims passos. En primer
lloc, un descans que permet a les persones sòcies incorporar els seus dubtes a través del
Participa. A les 13 h reprendrem per respondre fins a les 13.45 h i que a les 13.55 h es
tancarà la votació; els resultats s’exposaran a les 14 h.
Es reprèn la sessió i en Roger explica que la resolució de dubtes serà per blocs.

Respostes a dubtes
Bloc finances
Albert Banal ens comenta que llegirà i respondrà a les preguntes per ordre d’arribada:
Es pregunta pel criteri concret per a les reserves obligatòries d'un 61% quan la norma
demana un 20% mínim, si no seria més beneficiós dotar a reserves de capitalització més
import per reduir l'impost de societats. L’Albert comenta que efectivament reduiria impost de
societats, però tenim uns límits màxims, i en funció d'aquests límits es dota la reserva de
capitalització.
Segona pregunta, referent a l'auditoria de comptes, sobre si hi ha hagut altres opcions o
empreses. L’Albert informa que l'empresa actual es va contractar en el moment que va ser
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obligació l'auditoria externa i que ha funcionat bé i per aquest motiu, juntament amb l'equip
de finances, el CR ha decidit renovar. De cara a futur es poden valorar altres propostes.
Tercera pregunta, sobre si seria possible reflectir millor en el pressupost el canvi de tarifes i
peatges. L’Albert explica que és un càlcul complicat, que l'Equip Tècnic podria passar hores
explicant, però a final d'any es fa estimació de l'energia a comprar i el seu cost. Després, es
decideix mantenir les tarifes fins a abril, i després es fa l’augment tenint en compte la nova
estructura de càrrecs i peatges, per arribar a l’EBITDA entre 0,5 i 2%. Això va ser una previsió
i, amb la realitat, s'ha modificat el canvi regulatori i la previsió serà diferent de la realitat.
Quarta pregunta, referent a l'aportació energètica i econòmica que rep la cooperativa del
balanç negatiu net dels contractes d'autoconsum simplificat. Certament, aquest excedent
suposa una reducció d'energia a comprar per Som Energia, però de moment és una quantitat
petita i residual. No tenim xifres concretes, ja que les rebem amb un desfasament de 8
mesos. Així i tot, creiem que serà bastant petita.
Finalment, referent a la presentació de resultat, en termes de decimals i números, es respon
que es tindran en compte les propostes per millorar.

Bloc jurídic
En Roger Reixach ens informa que no hi ha hagut dubtes respecte a les propostes
presentades.

Bloc de mocions
Es pregunta per les persones que deixen el Consell Rector. Irene Machuca ens explica que
tres persones acaben el mandat ael CR: Núria Albet, Roger Reixach i Ero Lugilde. D'altra
banda, en Roger Reixach recorda que Mario Andrés va renunciar a continuar ocupant el
càrrec amb efectes a partir d'aquesta Assemblea, quan encara li quedaven 2 anys al càrrec.
Núria Albet respon a la pregunta respecte a la Intervenció de Comptes, respecte al procés
necessari per ampliar de les 3 persones actuals a 5 i 7 persones. Això requeriria un canvi
d'Estatuts, per tant el curs seria proposar una moció i, si és aprovada per Assemblea amb
majoria reforçada, es canviaria i l'any següent s'ampliaria en nombre de persones.
Respecte a quines persones concretes reben suport, en pobresa energètica, sí que existeix
la possibilitat de crear una bossa de solidaritat entre les persones sòcies, a l'estil mútua, per
a situacions d'emergència (atur, p. ex.). En Roger assenyala que s'està treballant amb
diferents col·lectius com és l'Aliança Contra la Pobresa Energètica. També, en la nostra
estratègia hi ha accions sobre aquest tema. Finalment, dir que entre CR i ET es genera un
grup per treballar el tema dels impagaments i tenir una perspectiva més àmplia, que ajuda
en el tractament dels casos. És important comentar que a partir de setembre s'obre aquest
grup de treball en el qual la base social pugui aportar idees i desenvolupem estratègies
junts. Un conflicte detectat sobre la bossa de solidaritat és que pot fer un efecte de crida i
arribar en situacions crítiques.
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Núria Albet comenta que hi ha una consideració respecte a la repartició del donatiu voluntari
i la forquilla de mínims i màxims per a cada bloc. La Núria explica que la forquilla és una
referència que vol indicar la priorització.
Respecte a la pregunta de si Som Energia és comunitat energètica, si el donatiu també
podria anar destinat a l'autoproducció, la Núria respon que l'estratègia d'autoproducció
compartida entra dins de l'àmbit de generació. Quan es parla de comunitats energètiques,
quant a designació del donatiu voluntari, es refereix a comunitats energètiques locals, amb
altres figures legals, amb la funció d'impulsar-les i establir-hi una relació.
L'última pregunta, sobre lobby fiscal, es diu que a Barcelona la reducció de l'IBI és superior a
la que es proposa en la moció. La Núria explica que la moció s'ha pensat per a tots els
municipis en els quals encara no existeix aquesta reducció i en què el treball ha de
començar des de zero.

Bloc Pla d'acció 2021
Pregunta sobre la situació del terreny i si s'han valorat altres opcions de menys impacte
ambiental com les remodelacions. La Sara Gutiérrez comenta que abans d'arribar a aquesta
opció han estat 3 anys analitzant-ne unes altres, amb rehabilitació inclosa, però que no ha
estat possible. El terreny és en sòl urbà edificable fins a 5 plantes, ben comunicat amb
Girona i que permet decidir el projecte que volem (incloure altres usos, espais compartits,
model mixt de treball, etc.). Els criteris ambientals estan per definir, es convocarà la
participació per a això.
En cas que a Catalunya es faci moratòria de projectes més petits de 50 MWh (tenim dues
plantes) i prioritzant generar a Catalunya, com es va fixar en Assemblea, s'han previst alguna
acció o altres alternatives? Esperem que la moratòria no afecti els nostres projectes, de fet
no tenim projectes grans i no pensem fer projectes grans. Som conscients que els nostres
projectes no són on hi ha el consum en la seva part més gran i ens plantegem canviar
aquesta situació per coherència.
Una altra pregunta: quina postura té Som Energia davant de projectes renovables de
dimensions grans o en sòl agrari? La Sara assenyala que hi ha un debat públic amb molts
punts de vista. La cooperativa està atenta i receptiva a aquests debats. La nostra postura és
intentar difondre la nostra manera de fer els projectes de generació i la nostra aposta és de
diferenciació en la propietat i el control d'aquestes plantes. És a dir, no sols convocar a la
ciutadania al final del procés amb una participació econòmica, sinó que des de l'inici estigui
participant de manera real.

Bloc tarifes
La primera pregunta indica la diferència abismal entre el preu de l'energia i el preu dels
excedents a compensar. L'Assumpta Farran assenyala la diferència de 3 vegades. Quan Som
Energia compra energia només compra aquest concepte, en canvi, quan una persona sòcia
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compra energia, en el preu s'inclouen altres conceptes com a cost de peatges, càrrecs
(polítiques), impostos i aquests tres costos són gairebé el mateix valor que el preu de
l'energia.
Segona pregunta, referent a la fixació de preus en la tarifa GenerationKWh, ja que hi ha molt
poca diferència de la tarifa normal de les persones sòcies; a més, com afecta tot això en els
trams horaris. L'Assumpta explica que la resposta és semblant a l'anterior, en el cas del
GenerationKWh, el descompte té a veure amb el terme de l'energia. La resta de costos
(impostos, peatges, càrrecs, etc.) és exactament el mateix. Una altra novetat és que abans
en discriminació horària no hi havia preu en el període vall, en canvi ara hi ha una diferència
favorable en aquest període. El motiu és el cap de setmana, quan es produeix energia en
horària vall.
Tercera pregunta: quin és el motiu de comprar l'electricitat en els moments en què està més
alta (apuntament)? Som Energia ha d'anar a comprar al mercat en el moment en què les
persones sòcies estan consumint energia. Els contractes domèstics, 80% contractes de la
cooperativa, consumeix energia en moments que l'energia és molt cara, per tant les centrals
que operen són cares i contaminants. És a dir, amb preus d'oportunitat. Per això necessitem
cobrir l'energia en moments que el preu és elevat. No succeeix en el mercat a futurs, però
hem de comprar la mateixa quantitat d'energia per a totes les hores i hi ha hores en què no
en necessitem tanta.
L'Eduard hi vol afegir algun aclariment, amb més detall, respecte a altres blocs.
Concretament el que es refereix a la presentació de pressupostos. Aquests es fan sobre la
base d'una previsió. Enguany el govern ha canviat la part regulada; per tant, no passa res en
el nostre pressupost perquè Som Energia fa un rol molt d'intermediari, així, encara que pugin
o baixin els ingressos, en la part de pressupost canvia en la mateixa proporció. Per tant, no
té cap conseqüència pràctica real a final d'any.
Un altre detall, quant a autoconsum, ens recorda que en l'autoconsum simplificat si hi ha un
excedent que supera el que es pot compensar en la factura, aquest estalvi es queda a la
cooperativa. Però aquest estalvi, de moment, encara no el coneixem. Comença el 2020
aquesta modalitat, les distribuïdores són responsables de les lectures, una que envien a les
comercialitzadores amb què facturen i una altra a Red Eléctrica, que fa una suma de totes
les comercialitzadores d'Espanya i després fa tancaments amb la part econòmica
corresponent a cada comercialitzadora. Si l'any passat hagués funcionat correctament,
només tindríem dades dels primers mesos. Com a distribuïdores no van adaptar els seus
sistemes adequadament, no tenim dades de la Red Eléctrica. Així doncs, no coneixem
aquest estalvi.
En Roger Reixach reprèn la paraula i recorda que al setembre tornarem amb l'Escola de
2021, que malgrat que hi ha ganes de trobada presencial, com que calia reservar un espai
òptim amb antelació i encara érem a la incertesa de les restriccions, es va optar pel format
virtual, el mes d'octubre i primers de novembre. El fil conductor serà la “Transició energètica
transformadora”, perquè si bé és clar que anem cap a un model 100% renovable, el nostre
repte serà si podem oferir un model democràtic i transformador, amb accions col·lectives.
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Cal destacar els eixos: escala global nord-sud, un model que consideri la visió de gènere i
sobretot la territorialitat, cuidar les persones, organitzacions que es vegin afectades per
aquesta transició energètica.
Així i tot, deixem la possibilitat de fer una trobada presencial que requereixi menys
infraestructura per celebrar els 10 anys de la cooperativa.
Albert Banal recorda que les votacions estaran obertes fins a 13.55 h i 14 h es donaran els
resultats i dona obertura a un moment de comiat a les persones que deixen el càrrec.
Assenyala el moment especial i emotiu, a causa de l'amistat que es genera en l'esforç
col·lectiu per complir amb les responsabilitats dins de la cooperativa.

31. Comiats de les persones que deixen els càrrecs
Xavier Cots, de la Intervenció de Comptes, agraeix aquest període de treball conjunt.
Reafirma l'amistat generada i la facilitat de relació amb el Consell Rector. Així també, agraeix
a en Carles i la Lorena la fluïdesa de comunicació i qualitat humana. Desitja encerts en el
futur pel bé de tots.
En Roger Reixach trasllada la paraula a les persones que deixen càrrec al Consell Rector.
Ero Lugilde agraeix els 4 anys perquè han representat un moment vital important amb molts
aprenentatges, a les persones sòcies (sigui quina sigui la seva forma de participació en la
cooperativa), a la Intervenció de Comptes i a l'Equip Tècnic (que va més enllà, com a
amistat) i especialment als companys del CR. Que deixa la seva plaça com a millor persona i
que l'amistat és per sempre. Esmenta els Grups Locals del Maresme i el Montseny i la Sílvia,
amb qui va fer tantes xerrades. Anima afrontar tots els debats, com de qui sosté el poder.
Cita, sobre aquest tema, una entrevista a Frederica Montseny, la primera dona a ocupar un
Ministeri en l'Estat espanyol. Així, aspirar a repartir el poder i no a concentrar-lo. D'altra
banda, recorda la utopia com a lloc on no arribarem mai, però que, no obstant això, avancem
i cada vegada ens allunyem més d'una societat capitalista.
Núria Albet confessa estar commoguda, han estat 4 anys molt intensos amb moments durs
en la presa de decisions, però tot això compensa perquè el projecte ho mereix. “Continuaré
formant part d'això”. Un projecte que atreu persones que creuen a crear coses noves i que ho
fan possible. Agraeix a totes les persones que fan el valor de Som Energia, el seu valor
immaterial, que li va canviar la vida.
Roger Reixach recorda els seus inicis amb l'amic Ero Lugilde. L'experiència, la repetiria sens
dubte. Amb la possibilitat de conèixer gent molt noble, que no s'expressa amb paraules, sinó
amb emocions. El que ha après en aquesta etapa és que és molt important treballar amb la
gent. Valora el treball realitzat per companys del Consell Rector (anomena a tots els seus
companys) juntament amb Grup Local del Baix Llobregat. Admira la forma com treballa
l'Equip Tècnic, la seva obstinació i horitzontalitat, on dediques la vida pel sou i més. Mostra
un agraïment encarit a en Marc. Encara que ha crescut, volem continuar aprenent d'altres
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organitzacions i de la base societària. Així, pensant en un món millor, ens dona oxigen per
seguir.
Sara Gutiérrez, Ricard Jornet, Albert Banal, Irene Machuca es reconeix aquesta emoció per la
intensitat que suposa formar part del Consell Rector de Som Energia. Més encara en els
últims anys de transició de l'organització. Esperen poder continuar compartint en diferents
espais.

32. Resultats de la votació
Finalment, Roger Reixach reprèn la paraula per compartir els resultats que s'incorporen a
continuació:

440

Total de persones en el cens:

En

Pregunta

Positius

Negatius

Aproves els comptes anuals 2020?

334

3

12

91

Aprovat

339

3

13

85

Aprovat

298

7

29

106

Aprovat

291

33

27

89

Rebutjat

293

32

18

97

Aprovat

Aproves l'aplicació de l'excedent
cooperatiu?

blanc

Abstenció

Aproves la renovació de l'encàrrec
d'auditoria de Som Energia SCCL i del
grup consolidat per als pròxims tres
anys (exercicis 2021,2022 i 2023) a
Auditoria i Control Auditors SLP?
Aproves la proposta de modificació del
Reglament de règim intern en relació
amb el llindar de suports que necessiten
les mocions per incorporar-se a l'ordre
del dia de l'Assemblea General,
presentada en el document vinculat a
aquest punt número 10 de l'ordre del
dia?
Aproves les propostes d'acció en relació
amb ajudar a la promoció
d'instal·lacions d'autoproducció a través
de lobby fiscal, presentades en el
document vinculat a aquest punt número
11 de l'ordre del dia?
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440

Total de persones en el cens:

Pregunta

En

Positius

Negatius

274

49

20

97

Aprovat

271

53

30

86

Aprovat

305

17

27

91

Aprovat

289

12

33

106

Aprovat

257

44

43

96

Aprovat

310

5

22

103

Aprovat

289

7

33

111

Rebutjat

blanc

Abstenció

Aproves la proposta d'acció en relació
amb estudiar i avaluar la fotovoltaica
flotant de la mà de les cooperatives
europees, presentada en el document
vinculat a aquest punt número 12 de
l'ordre del dia?
Aproves les propostes d'acció en relació
amb estudiar l'impacte de la
centralització de l'Equip Tècnic de Som
Energia, presentades en el document
vinculat a aquest punt número 13 de
l'ordre del dia?
Aproves la proposta d'ús i repartiment
del donatiu voluntari presentada en el
document vinculat a aquest punt número
14 de l'ordre del dia?
Aproves la proposta de modificació del
període de meritació dels interessos del
capital social voluntari presentada en el
document vinculat a aquest punt número
16 de l'ordre del dia?
Aproves la proposta d'interès anual al
capital social voluntari per a l'any 2021
presentada en el document vinculat a
aquest punt número 17 de l'ordre del
dia?
Aproves la proposta de ratificació i
continuïtat del model d'aportacions
voluntàries al capital social presentat en
el document vinculat a aquest punt
número 18 de l'ordre del dia?
Aproves les modificacions estatutàries
referents al desenvolupament del web
corporatiu (articles 4, 10, 38, 55 i
disposició addicional 4a)?
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440

Total de persones en el cens:

Pregunta

En

Positius

Negatius

291

3

32

114

Rebutjat

288

4

32

116

Rebutjat

282

5

35

118

Rebutjat

269

9

41

121

Rebutjat

260

37

33

110

Rebutjat

315

2

12

111

Aprovat

288

6

15

131

Aprovat

blanc

Abstenció

Aproves les modificacions estatutàries
referents a l'adaptació a normativa
(articles 19, 27, 29 i 32)?
Aproves les modificacions estatutàries
referents a l'objecte social (article 2)?
Aproves les modificacions estatutàries
referents a comunitats de béns com a
sòcies (article 5)?
Aproves les modificacions estatutàries
referents als acords d'admissió per part
del Consell Rector (articles 23, 36 i 44)?
Aproves les modificacions estatutàries
referents a l'aprovació del Reglament de
règim intern per majoria simple (article
40)?
Aproves les modificacions estatutàries
referents a les reunions virtuals del
Consell Rector (article 47)?
¿Apruebas el presupuesto 2021?

Candidatures a

Nre. de votos

Consell Rector
Antonio Agut Solé

64

Borja Barredo Prieto

290

Albert Clusella Vilaseca

138

Paco Jofra Carrasco

200

Jaume Josa i Pons

171

Jaume Riera Codina

96

Enrique Zimmermann
Galarza

138
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Candidatures a la

Nre. de votos

Intervenció de Comptes
Malaquías Jiménez
Ramírez

142

Jesús Salgado Criado

166

En Roger Reixach comenta la circumstància d'empat en la 4a posició entre Enrique
Zimmermann Galarza i Albert Clusella Vilaseca.
A causa de la situació anòmala que representa aquest empat i la falta de criteris estatutaris
per desempatar, i en tant no es poden incorporar totes dues candidatures quarta i cinquena
perquè els Estatuts estableixen un màxim de 9 vocals en el Consell Rector, s'opta per
anomenar, d'acord amb la votació, les 3 candidatures més votades (Borja Barredo Prieto,
Paco Jofra Carrasco i Jaume Josa i Pons) a l'espera d'analitzar la situació més
detalladament i, si cal, convocar una Assemblea Extraordinària per desempatar la quarta i la
cinquena posició.
Quant a Intervenció de Comptes la persona triada és Jesús Salgado Criado.

Tancament de l'Assemblea
Albert Banal agraeix a Claraboia (empresa que fa l’streaming), Multisignes (empresa que fa
traducció simultània en llenguatge de signes) i Equip Tècnic, i sobretot a les persones sòcies
que han seguit la jornada i han fet efectiu el seu vot. Fins a l'any vinent.
Atès que les persones presents no tenen més comentaris, suggeriment i/o dubtes, el
president aixeca la sessió a les 14.55 h i jo, Roger Reixach, com a secretari del Consell
Rector deixo expressa constància que he reconegut, a través de reconeixement del registre
informàtic mitjançant un sistema de doble codi d'accés (o contrasenya) en la plataforma
virtual en la qual ha tingut lloc l'assemblea, la identitat de totes les persones assistents,
també deixo constància que totes les persones membres assistents a l'Assemblea General
ordinària, que han volgut, han pogut exercir el seu dret de participació intervenint-hi
verbalment i via xat.
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Signatures:

President del Consell Rector

Secretari del Consell Rector

Havent llegit el contingut d’aquesta acta, la signo i l’aprovo als efectes oportuns en la meva
condició d’interventor:

Signatures dels interventors d’acta

Jaume Josa i Pons

Marta Doncel Garcia

ANNEX: llista de persones sòcies que han participat en l'Assemblea general
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