
 
 

 

Acta de l'Assemblea General Extraordinària 2013 
 
 
Data: 25 maig 2013 
Hora d'inici: 12:00 hores (constituïda en 2dóna convocatòria) 
Hora de finalització: 14:00 hores 
Seus: Girona, Barcelona, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, València, Saragossa, Madrid, 
Pamplona, Logronyo i Mallorca.  
Assistents: 318 
Vots delegats, o sigui, assistents per representació: 59 
 
 

Ordre del dia 

 
 

1. Aprovació modificació estatuts i del reglament intern d'organització 

2. Elecció nous membres del Consell Rector 

3. Interès del capital social voluntari any 2013 

4. Torn obert de paraula 

 
 

Desenvolupament de l'Assemblea 

 
 

1. Aprovació modificació estatuts i del reglament intern d'organització 

 
Veure document "Presentació Estatuts" 

Marc Roselló explica el procés de participació (presentació powerpoint) dels dos 
documents: Modificació estatuts per incorporar els grups locals i altres modificacions 
(veure document a la web) i del reglament intern d'organització i grups locals (veure 
document al web). 
 
Preguntes prèvies a la votació sobre aquest tema:  
 
- Una sòcia expressa la seva opinió i diu que es voti que NO! perquè som catalans i una 
sola entitat. Un altre soci opina el mateix, creu que hem de ser només catalans i centrar-
nos a Catalunya per moltes raons (vot telemàtic no viable, dificultat en la gestió, etc. 
En Marc Roselló dóna resposta, dient que el model sense ser molts socis no funciona, 
que units és més fàcil, amb vot telemàtic o amb altres elements, etc. 
 
- Des de Terrassa: pressupost del 2013, per què no s'aprova? 
Perquè estem a mitjans d'any i perquè ho aprova el consell rector, explica Miquel Miró. 
El hauria d'aprovar el Consell Rector l'any abans (a la tardor) i no ara al juny de l'any en 
curs. 
 



- Un altre soci/a pregunta, ¿S'ha de delegar representant o cada soci pot anar pel seu 
compte a parlar amb l'administració? 
En Marc Roselló, serà el grup local el que decidirà qui ha de ser el seu representant /s 
 
- Diferència entre Grup local - Secció territorial 
En Marc Roselló, explica la discussió en la reunió de grups locals a Barcelona i comenta 
que hi ha diferents models, però la diferència rau en que la secció territorial coordina 
diferents grups locals. Cada grup pot constituir-se segons la seva capacitat i voluntat. 
 
- L'àmbit de l'activitat cooperativitzada de la cooperativa, a Catalunya principalment? 
En Marc Roselló contesta que segons la llei catalana de cooperativa cal posar-ho així en 
els Estatuts mentre el gruix de socis/es sigui a Catalunya. No implica que no puguin 
haver-hi socis/es i servei fora de Catalunya. Per això s'elimina dels Estatuts, d'àmbit 
català. 
 
- Un soci comenta que no és viable fer una cooperativa petita per l'activitat que 
desenvolupem i la competència del sector. 
 
- Una sòcia comenta el tema de la traducció simultània per poder parlar català ja que 
podria donar resposta a la necessitat d'expressar-nos tots/es en castellà quan molts ho 
fem en català.  
En Miquel Miró afegeix que per canviar el model energètic cal ser molt grans. Alhora, 
cal augmentar la participació dels socis, un 6% (els que segueixen ara l'assemblea) no és 
suficient, conjuntament amb traducció simultània.  
En Marc Roselló comenta que la participació ha de ser constant, a la plataforma, en els 
grups locals i les seccions territorials, dia a dia.  
 
- Una altra sòcia, comenta que quan es va fer sòcia ho va fer per canviar el model 
energètic, si el model és ibèric caldrà actuar a nivell ibèric.  
 
- Es demana afegir una nota en els estatuts que indiqui en quina assemblea es van 
modificar. 
 
- Un altre soci, dóna la raó sobre participar durant tot l'any, ell no ho ha fet, comenta 
que per a ell seria més important delimitar l'àmbit, i confederar entre tots, però mantenir 
els àmbits propis, també des del punt de vista tècnic i pràctic, votarà que NO.  
 
Donem pas a la votació. Es realitza a mà alçada simultàniament a totes les seus de 
l'Assemblea. 
 
Votació modificació Estatuts Si No Blanc    Abstenció  

Barcelona  65 1 8    12 
Girona   80 5 4    0 
La Rioja  15 0 0    0 
Madrid   27 0 0    0 
Mallorca  23 0 0    0 
Navarra  29 0 0    0 
Zaragoza  17 0 1    0 
Terrassa  12 5 11    1 
València  30 0 0    0 



Vilanova  31 0 0    0 
    329 11 24    13 
       
 

Aprovada la modificació d'estatuts proposada per 329 vots a favor, 11 en contra, 24 vots 
en blanc i 13 abstencions. 
 
 
Votació proposta reglament intern 
 

   Si No Blanc   Abstenció 
Barcelona 66 0 12    8 
Girona  82 0 7    0 
La Rioja 15 0 0    0 
Madrid  27 0 0    0 
Mallorca 23 0 0    0 
Navarra 29 0 0    0 
Zaragoza 17 0 1    0 
Terrassa 15 5 8    1 
València 30 0 0    0 
Vilanova 31 0 0    0 
   335 5 28    9 

 
Aprovat el reglament intern proposat per 335 vots a favor, 5 en contra, 28 vots en blanc 
i 9 abstencions. 
 

2. Elecció nous membres del Consell Rector 

 
Nuri Palmada i Marc Roselló expliquen la renovació del Consell Rector, motius i 
necessitats, i presenten els vídeos de els candidats.  
Es projecten els vídeos de les cinc persones candidates per ser nous membres del 
Consell Rector. Són 3 vacants que s’han de suplir. 
 
Marc Garfella agraeix, i és secundat per tota l'assemblea, als membres del Consell 
Rector que deixen el càrrec pel treball i esforç realitzat durant aquest temps. 
 
Donem pas a la votació. Es realitza en secret simultàniament en totes les seus de 
l'Assemblea. Mentre es realitza el recompte de les paperetes es dóna pas al següent punt 
de l'ordre del dia. 
 
Resultat de la votació: 
 

Seu 

Alex 

Arizkun 

Dolors 

Clavell 

Ferran 

Mozas Pep Puig Marc Vives 

Barcelona 50 47 19 55 60 

Girona 55 62 35 62 52 

La Rioja 14 14 1 6 2 

Madrid 21 21 3 13 20 

Mallorca 10 19 5 18 15 



Navarra 24 15 5 13 9 

Zaragoza 15 16 1 3 7 

Terrassa 15 19 10 21 18 

València 17 20 26 12 5 

Vilanova 23 19 5 21 17 

244 252 110 224 205 

 
Queda aprovada la renovació del Consell Rector amb tres noves incorporacions (Alex 
Arizkun, Dolors Clavell i Pep Puig) i 5 baixes (Antoni Marquez, Joaquim Vila, Alfons 
Porteries, Marc Roselló i Gijsbert Huijink). 
 
 

3. Interès del capital social voluntari any 2013 

 
Veure document " Proposta capital social voluntari 2013 

En Gijsbert exposa la proposta del Consell Rector de reduir l'interès per al capital social 
voluntari d'aquest any 2013 al 3% a causa de la reducció de la rendibilitat de les 
inversions causades pels canvis legislatius esdevinguts durant l'últim any. 
 
Donem pas a la votació. Es realitza a mà alçada simultàniament en totes les seus de 
l'Assemblea. 
 

   Si No Blanc   Abstenció 
Barcelona 70 0 3 13 
Girona  89 0 0 0 
La Rioja 15 0 0 0 
Madrid  20 0 2 0 
Mallorca 20 0 0 3 
Navarra 25 0 0 1 
Zaragoza 18 0 0 0 
Terrassa 22 1 2 4 
València 14 0 0 6 
Vilanova 29 0 0 0 
   322 1 7 27 
 

Aprovat l'interès per a l'any 2013 de les aportacions voluntàries al capital social segons 
la proposta presentada per 322 vots a favor, un en contra, 7 vots en blanc i 27 
abstencions. 
 
 

4. Torn obert de paraula (desconnexió per seus) 

 
GIRONA 
 
- Un soci, reflexiona i pregunta, membre i usuari, per mi no és possible l'autoconsum i 
per això em vaig fer soci de la cooperativa per consumir energia verda. Si això un dia no 
és així, es voldria desfer de soci, i per tant, vol saber-ho amb temps. La pregunta és que 
si no es subministra als ajuntaments si es pot fer altres tipus de col·laboracions amb els 
ajuntaments. 



Som Energia fa energia verda i no es canviarà ni s'anirà enrere. Pel que fa als 
ajuntaments, en Gijsbert Huijink hauríem de poder començar amb alguns ajuntaments 
(però amb cautela, paguen en 2-3 mesos de retard). 
 
- Un altre soci, comenta que hem de ser més locals i sensibles a les amenaces externes i 
les debilitats internes,i el fet de tenir un equip tan ajustat,que si algú es posa malalt ho 
veu un risc. 
 
- Un altre soci,creu que el que estem fent ara és el que toca i després ja veurem què 
passa. 
 
- Un altre soci, comenta que s'ha parlat l'autoconsum, i que el balanç net encara està 
pendent d'aprovar, aquest seria el gran potenciador de les instal·lacions, si endavant es 
podria autoconsumir i comprar els excedents als socis a preu de mercat. Marc Roselló 
comenta que és una llàstima que no tinguem més temps per parlar, perquè el tema de 
l'autoconsum és molt rellevant però que ho farem a l'escola de setembre. 
 
- Un altre soci comenta que el debat territorial hauria de poder continuar, quan es podria 
parlar? I què passarà si hi ha impagaments? Marc Roselló respon que es gestionen però 
no es talla l'electricitat, fins ara. No respon a la primera consulta del soci. 
 
MALLORCA 
 
Hi ha dues preguntes de la sala: 
a)Som Energia no hauria d'exigir a les distribuïdores que la instal·lació dels nous 
comptadors es realitzi amb les funcions adequades a la llei de balanç net? 
b)Seria desitjable una major promoció l'autoconsum per part de Som Energia ajudant en 
l'elecció dels equips i el possible finançament. 
 
Les preguntes no sabem si han estat contestades per la desconnexió amb Girona. 
 
VALÈNCIA 
 
Durant el transcurs de l'Assemblea, sense prendre la paraula públicament, alguns dels 
assistents a la seu de València mostren el seu desacord per les intervencions des de 
Girona demanant la no modificació l'article4 dels Estatuts, i que Som Energia segueixi 
sent una cooperativa exclusivament d'àmbit català. 
Pensen que no toca plantejar aquest tema ni fer aquest discurs a l'Assemblea, ja que 
tenim un text consensuat, fruit d'un treball de mesos abans, i consideren prou 
desafortunades les intervencions, obrint un debat a l'Assemblea que pot fer mal a la 
cooperativa. 
 
En finalitzar l'Assemblea, algunes persones de les que encara queden també comenten 
que no els ha semblat bé, encara que a València no ens suposa cap problema, que les 
intervencions dels assistents a l'Assemblea de Girona que es van dirigir a la taula en 
català sense que ningú traduís les preguntes per les persones que estaven seguint 
l'Assemblea des de territoris castellano parlants. 
Demana la paraula el soci Jordi Ortiz, que vol felicitar a Som Energia. Pensa que el 
desenvolupament de l'Assemblea, amb la complicació afegida que s'estava fent alhora 
en diferents seus, ha estat molt bo tècnicament, i s'ha pogut seguir perfectament. La 



resta de persones que encara estem al local, estem d'acord,i ens sumem a la felicitació a 
l'organització. 
 
Finalment, seguint les instruccions que va donar en Marc Roselló, traslladem des del 
Grup Local de València la pregunta que el company Juan Antonio Peris volia fer a 
l'Assemblea, i no va poder perquè es trobava representant a Som Energia a la Fira 
Tecnològica de Castelló, perquè consti en l'acta,i el Consell Rector li doni el tractament 
que consideri oportú: 
"Atenent a la situació actual del sector, inseguretat legal i altres ... i per altra banda a 
noves possibilitats com 'hortes solars aquàtiques' i altres avenços, a més de dubtes que 
han plantejat altres socis sobre el biogàs, com a soci veig la necessitat de replantejar els 
criteris que es van marcar per al desenvolupament de projectes. Per tant, demano a 
l'Assemblea General que delegui en una comissió per assenyalar nous criteris (després 
d'escoltar totes les comissions dels diversos sistemes renovables de producció d'energia 
i escoltar també, si s'aproven els nous Estatuts, a les seccions territorials) pel 
desenvolupament de futurs projectes. I que les conclusions d'aquesta comissió siguin 
vinculants amb la ratificació del Consell Rector i la propera Assemblea que se celebri ". 
 
TERRASSA 
 
Després de totes les votacions es va procedir al torn obert de paraula intern a la seu de 
Terrassa, amb les següents intervencions: 
 
El soci Jodie, va comentar que seria interessant disposar de les presentacions realitzades 
traduïdes. 
 
Margarida proposar que en la propera Assemblea s'aprovés alguna resolució on 
s'explicités que s'atorga al Consell Rector la potestat de les decisions sobre temes com el 
pressupost. 
 
Al seu torn, el soci Jaume, comenta que ha percebut una manca de democràcia, ja que 
troba que hi ha decisions importants que no informen els socis fins que ja estan preses, i 
que hi ha alguns temes que s'haurien de posar a votació de l'assemblea i no es fa . 
 
El soci Esteban, fa incidència en que li sorprèn que es facin votacions sobre coses ja 
executades (exercici 2012) i no sobre algunes importants per executar (pressupost 
2013). També comenta que hi ha alguns temes que Som Energia no dóna resposta i creu 
que són importants, com és el tema del possible efecte electromagnètic que poden 
provocar els nous comptadors. Comenta que va dirigir una consulta via email a Som 
Energia i no se li va contestar., I que creu que s'hauria d'intentar que Som Energia fos la 
font de referència per als socis en temes energètics. 
 
Altre soci aporta que, davant la situació actual pel que fa a les inversions en projectes, la 
geotèrmia és una tecnologia a tenir molt en compte, i que creu que en els propers anys 
poden sorgir oportunitats. Aprofita el torn per explicar que el seu vot negatiu a la 
proposta de l'interès al capital social voluntari és a causa que considera que no s'han 
donat motiu argumentats per fer-ho, sinó comparatives amb el que es fa en altres 
situacions. 
 



Arribats a aquest punt, alguns socis, comenten la seva percepció que l'assemblea d'avui 
no els ha semblat una assemblea multiseu, ja que els organitzadors de l'assemblea a la 
seu central no tenien prou cura del funcionament de les altres seus. Lamenten una 
manca de coordinació, i que no s'hagi pogut fer sentir la veu de cap assistent a una de 
les seus remotes, a la resta de seus. 
 
Abans d'acabar a Jodie pregunta si es pot aprofitar el projector per fer una petita 
demostració del funcionament de l'assemblea per als socis que no estan familiaritzats 
amb el tema. 
 
MADRID 
 
S'agraeix a tots aquells que han participat en l'organització d'aquesta Assemblea seva 
col·laboració, ja que sense el seu esforç no hagués estat possible portar-la a terme. 
 
PAMPLONA 
 
Un soci proposa baixar el tipus d'interès de les aportacions voluntàries al capital social i 
dels títols participatius per estalviar costos a la cooperativa i disposar de més fons per 
invertir. 
Un soci pregunta si es van a establir criteris per seleccionar les empreses que oferim el 
subministrament de energia elèctrica. 

Un soci planteja com a suggeriment al nou consell rector que quan s'introdueixin nous 
canvis en la pàgina web, es pensi en un apartat de transparència o alguna cosa similar on 
estiguin reflectits alguns dels nostres dades diferencials com poden ser sous més alt i 
més baix i totes les dades reflecteixin millor la nostra essència, sense que hagin d'estar 
tots però sí alguns significatius amb enllaços als documents que els expliquen amb més 
detall. 

Un soci presenta un prec dirigit al Consell Rector per a fer a Som Energia soci de Fiare. 
Es produeix un breu debat sobre el que exigeix la decisió i rep el suport de tots els 
presents. 

Un soci presenta un prec dirigit al Consell Rector sobre l'interès que, quan sigui 
possible, s'estableixin relacions per correu ordinari amb els socis que no manegen 
Internet. 

 
LOGRONYO 
 
Es comenta que durant el torn de preguntes, algunes preguntes responen a un debat 
superat mesos enrere (àmbit d'actuació de la cooperativa), la qual cosa es considera 
d'una banda fora de lloc encara que amb tot el dret a formular-les. 
 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
En el torn obert de paraula, no hi va haver intervencions. 
 
SARAGOSSA 
 
En el torn obert de paraula, no hi va haver intervencions. 



 
 

Es dóna per tancada l'Assemblea General Extraordinària. 
 


