
 

Acta de l'Assemblea General Ordinària 2012

Data:  24 de març de 2012
Hora d’inici: 10:00 hores (constituïda en 2ona convocatòria)
Hora d’acabament: 11:00 hores
Lloc: Casa de Cultura de Girona (i a Sabadell-Terrassa, Mallorca, Saragossa i 
Pamplona)
Assistents:  184 a Girona, 15 a Sabadell-Terrassa, 33 a Mallorca, 7 a Saragossa i 10 a 
Pamplona.
Vots delegats, és a dir, assistents per representació: 19 a Girona i  5 a Saragossa.

Ordre del dia:
1. Presentació del tancament provisional de l’exercici 2011
2. Presentació del pla de treball i del pressupost de l’exercici 2012
3. Torn obert de paraula

Desenvolupament de l’Assemblea

1. Presentació del tancament provisional de l’exercici 2011

En Marc Roselló Casas, treballador de la cooperativa i president del consell rector, dóna 
la benvinguda i presenta les fites més destacades de l’any 2011. 

Acompanya  l’exposició  amb  una  presentació  digital  que  recull  la  informació  de  la 
memòria anual (documents: “Presentació Assemblea General Ordinària” i “Memòria  
Social 2011 de Som Energia”). Exposa que la comercialització es va iniciar a l’octubre 
de 2011 i que el primer projecte de producció ja està injectant electricitat a la xarxa. Pel 
que fa al número de socis, es tanca l’any amb un increment net de 1280, de 370 socis a 
1 de gener a 1650 a 31 de desembre, amb un creixement notable a partir de l’octubre 
(inici de la comercialització). 
Hi ha socis de diverses regions d’Espanya, en especial a Catalunya, Balears, Navarra, 
València, Madrid i Aragó. Pel que a fa recursos humans, cal destacar que l’any 2011 es 
van crear dos llocs de treball i que a data d’avui ja en tenim un altre.  

L’Eduard  Quintana,  treballador  de  la  cooperativa,  responsable  de  comercialització, 
exposa  amb  l’ajuda  d’una  presentació  digital  (document  “Presentació 
comercialització”) les novetats sobre aquest tema. Comenta que a l’assemblea anterior 
no érem comercialitzadora, tot i que teníem els tràmits fets. Avui en dia ja ho som i ja 
s’han  tramitat  més  de  1000  sol·licituds  de  subministrament  (totes  per  canvi  de 
comercialitzadora). El consum conjunt d’electricitat va ser de 33 MWh per l’any 2011, 
dels  quals  ja  disposem dels  certificats  de  garantia  d’origen  de  fonts  renovables.  El 
consum estimat pel 2012 és de 4000 MWh. 



 

En Gijsbert Huijink, vicepresident del consell rector, exposa els números del tancament 
provisional de l’exercici 2011 i els compara amb el pressupost aprovat a l’Assemblea 
General  anterior  (document  “Comparativa  Pressupost  2011  vs  balanç  provisional  
2011”). Tal i com estava previst, l’any 2011 resulta en pèrdues, a causa principalment de 
que el número de consumidors és encara petit i a les despeses inicials de funcionament. 
Les pèrdues previstes eren de -56.320 € mentre que les reals han estat de -25.864 €. 

S’inicia un torn de preguntes sobre els números:
Un soci pregunta: a qui devem 25.864 €? En Gijsbert Hujink respon que a ningú, perquè 
estem treballat amb el capital social obligatori aportat pels socis. 
La Mercè, des de Internet,  pregunta: perquè s’esperaven 96.000 € en ingressos però 
s’han  n’han rebut  efectivament  només  4.000?  En  Gijsbert  respon que  és  perquè  la 
comercialització ha trigat massa en estar operativa; afegeix que al igual que hi ha menys 
ingressos i ha menys despeses, perquè s’ha comprat menys energia. 

En Ferran Mozas, com auditor de comptes, fa una explicació sobre la funció dels 3 
auditors: comprovar que la comptabilitat és real, és a dir, que no hi ha diferències entre 
la  realitat  i  la  comptabilitat  (que  tot  el  que  indiquen  les  comptes  està  recolzat  per 
informació real), afegeix que no es feina dels auditors valorar la gestió feta. Exposa 
l’informe que han realitat (document “Informe dels interventors de comptes”) i comenta 
que, excepte algunes puntualitzacions que ja s’indiquen, tot és correcte, que el consell 
rector està fent una bona tasca en aquest sentit.
A continuació passem el vídeo de la festa d’inici de comercialització realitzat per 
“Claraboia” per refrescar una mica l’ambient.
Després del vídeo es realitza la votació per ratificar el tancament provisional de l’estat 
de comptes de 2011. S’aprova per 254 vots a favor i 9 abstencions.

2. Presentació del pla de treball i del pressupost de l’exercici 2012

En Toni Màrquez, vocal del consell rector i membre de la comissió de producció 
d’energia solar fotovoltaica, exposa el pla de treball pel 2012 amb el recolzament d’una 
presentació digital (documents “Pla de Treball 2012” i “Presentació Pla de Treball  
2012”). 

En Toni explica les 7 prioritats d’actuació per l’any 2012:
• Implementar la comercialització d’energia verda al 100%
• Posar en marxa les primeres instal·lacions de producció
• Iniciar un sistema de captació i gestió de finançament dels socis per a nous 

projectes.
• Esdevenir representants de productors.
• Posar en pràctica la oferta pedagògica.
• Millorar la comunicació interna i externa
• Iniciar la oferta de productes i serveis als socis amb condicions especials.



 

I  les línies de treball prioritàries: 
• Augmentar el volum d’energia gestionada, afegint a la oferta de comercialització 

d’energia verda certificada la tarifa 3.0 per petites i mitjanes empreses afins als 
valors de Som Energia i afegint el sistema elèctric de les Illes Balears.

• Fomentar  una nova cultura  de la  energia,  basada en les  energies  renovables, 
l’eficiència i la responsabilitat.

• Desenvolupar serveis energètics: venta de calor generat amb fonts renovables 
(biomassa,  geotèrmica  i  solar)  i  estalvi  energètic  (implementant  tecnologies 
d’estalvi i eficiència.)

• Aconseguir descomptes i donar accés als socis a productes i serveis relacionats 
amb l’estalvi, l’eficiència energètica i el consum d’energies renovables. 

• Promoure  i  participar  en  noves  instal·lacions  de  producció  d’electricitat 
renovable (eòlica, fotovoltaica, minihidràulica i a partir de biogàs) en estat de 
tramitació avançat.

• Cercar la manera legal d’injectar biogàs a la xarxa de distribució de gas. 
• Fomentar l’autoconsum d’energia de fonts renovables i les xarxes intel·ligents. 
• Consolidar  el  creixement  i  iniciar  l’organització descentralitzada en xarxa de 

Som Energia SCCL.
• Crear  lligams  amb  altres  entitats  cooperatives,  ètiques  i  de  l’àmbit  de  les 

energies renovables. 
• Establir col·laboracions amb centres tecnològics i grups de recerca.
• Crear una oficina virtual per la gestió administrativa.
• Reforçar els recursos humans i tècnics per ampliar la oferta i els serveis.
• Articular  un  sistema  de  finançament  de  projectes  a  partir  d’  aportacions 

dineràries dels socis.
• Fomentar la participació dels socis en l’estratègia i els debats de les línies de 

treball de Som Energia SCCL.

En  Toni  continua  la  seva  intervenció  amb  l’exposició  sobre  propers  projectes  de 
generació (veure document “Fitxes de projectes per l’any 2012” i “Presentació Pla de  
Treball 2012”). En resum, els projectes tenen moltes possibilitats per realitzar-se l’any 
2012 són:

Fotovoltaica  (totes són teulades municipals amb Tarifa assignada, 1 M €)
En fase prèvia

- 3 teulades de 20 kWn a Riudarenes (Girona) Amb fitxa a la web
- 1 teulada de 20 kWn a Camallera (Girona) Amb fitxa a la web
- 1 teulada de 60 kWn a Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)

En estudi:
- 2 teulades a Osona, de 190 kWn (Barcelona) 
- 1 teulada al Segrià, de 90 kWn (Lleida)

Biogas (en estudi)
- Planta de 500kW a Torregrossa, Lleida (2,2 M €)

Eòlica (en estudi)
- Participació al projecte “Viure de l’Aire del Cel” (3,3 M €)



 

Biomassa i serveis energètics (en fase prèvia)

- Hotel / Masia la Palma - Espinavessa- Girona
- Masia agrícola - Orfes (Vilademuls)- Girona
- CREI de la Fundació Plataforma Educativa a Tordera - Girona 

En estudi
- Gestió de la selva d’Irati (www.irati.org) amb la junta de Aezkoa i Salazar - 

Navarra Escola de Santa Coloma e Cervelló - Barcelona 
- Calefacció, augment de Tª piscina coberta i ACS d'un poliesportiu a Mallorca 

En  Gijsbert  Huijink,  vicepresident  de  consell  rector,  exposa  el  pressupost  que 
acompanya el  Pla  de Treball  (veure document “Pressupost  2012”).  Destaca que per 
l’any 2012 la previsió és que l’exercici econòmic resulti en pèrdues, en línia amb el que 
es va preveure l’any anterior.  Això és així perquè al llarg de l’any encara hi haurà pocs 
projectes  de  producció  funcionant  i  l’activitat  de  comercialització  és  deficitària, 
bàsicament perquè encara som pocs consumidors, hauríem d’arribar a uns 4.000 punts 
de  consum per  cobrir  pèrdues.  Per  una  altra  banda,  afegeix  que  hi  ha  una  part  de 
l’energia que, per raons estructurals del sistema elèctric, en concret per el funcionament 
de les previsions, no sabem encara que ens acabarà constant realment (suposarà un 10 % 
del valor final més o menys).  Comenta que el creixement esperat és de 200 socis al 
mes.  Afegeix  que  les  donacions  del  corresponents  al  cèntim  d’€  /kWh  es  podrien 
dedicar a les despeses dels grups locals i que es faran jornades de treball per discutir-ho. 
La previsió econòmica per l’any 2013 és positiva amb beneficis.  

S’obre un torn de preguntes sobre el pressupost i el pla de treball.
La  Isabel  pregunta  quins  són  els  beneficis  dels  projectes.  En  Gijsbert  explica  que 
majoritàriament els beneficis del projectes apareixeran al 2013, donat que ara mateix 
només tenim un projecte funcionant. 
En Ferran pregunta si els ingressos nets s’han calculat considerant l’amortització i els 
interessos. En Gijsbert respon que s’han considerat els interessos , però que no s’han 
considerat les amortitzacions. 
En Roger pregunta si ens interessa més 1 soci 1 comptador, o un soci varis comptadors. 
En Gijsbert comenta que ara acceptem 2 comptadors per soci, que més no seria lògic, 
però que no estem tancats a res. 
Algú pregunta de nou sobre el finançament i l’amortització de la instal·lació existent en 
el pressupost. En Gijsbert respon que l’amortització dels projectes no s’ha considerat en 
aquest pressupost perquè és difícil  de dir quan es faran efectives les inversions,  pel 
següent any s’inclouran les amortitzacions al pressupost. 
Algú pregunta si està previst associar-nos amb altres empreses per créixer. En Gijsbert 
explica que es va buscar un soci d’entre les cooperatives de valència (amb un sistema de 
compra  conjunta)  però  no  va  sortir,  per  això  vam  associar-nos  amb  ae3000,  una 
comercialitzadora petita, que fa la compra separada per nosaltres. 
La mateixa persona pregunta si en el futur ens haurem d’ajuntar amb altres. En Gijsbert 
creu que sortiran altres cooperatives i que els més lògic seria anar plegats per el tema de 
comercialització. 
Algú demana que s’expliqui millor la desviació del preu de cost i pregunta si la fita de 
4000  socis  consumidors  és  un  objectiu  important  i  quin  banc  estem  utilitzant.  En 

http://www.irati.org/


 

Gijsbert respon que 4000 socis consumidors per el 2013 és una fita important, el banc és 
caixa d’arquitectes després de parlar amb molts altres. 
Es realitza la votació per aprovar el pla de treball i el pressupost per l’any 2012. 
S’aprova per 258 vots a favor i 5 abstencions.

3. Torn obert de paraula
Algú  fa  una  pregunta  genèrica  sobre  els  comptadors  telemàtics  (tarifes,  preus, 
previsions,...).  L’Eduard Quintana respon que l’any 2016 tots els comptadors han de 
tenir  tele-mesura  i  tele-gestió.  Les  distribuïdores  van  fent  la  seva  feina,  que  és 
substituir-los. A nivell econòmic es notarà amb un lloguer de 0,80 cèntims al mes. Els 
problemes  que  generen  els  comptadors  actuals:  estimacions  errònies,  6  mesos  de 
desviació entre el consum real i l’estimat (lentitud del sistema) es veuran superats pels 
nous comptadors.  
En Ferran pregunta si Som Energia pot comprar energia a socis productors o si l’ha de 
comprar  al  pool.  En  Marc  Roselló  respon  que  com a  comercialitzadora  no  podem 
comprar  electricitat  directament  als  productors.  Si  fóssim  representants  podríem 
representar un productor que vulgui venda l’electricitat, però s’hauria de vendre també 
al  mercat.  Ara mateix,  tota l’electricitat  (excepte les instal·lacions no connectades a 
xarxa) es ven al mercat. En Ferran pregunta sobre autoconsum i balanç net. En Marc 
Roselló explica que encara no hi ha normativa, que si bé hi ha un decret en esborrany 
encara no està aprovat. Caldrà esperar per saber què passa finalment respecte a aquest 
tema.
Algú comenta que caldrà vigilar molt amb la tarifa d’empreses, per petites que siguin 
amb la que està caient considera que poden tenir un risc alt per la cooperativa, per tant, 
es recomana filtrar bé les empreses. Per una altra banda, proposa deixar una empremta 
pels llocs per on hem fet alguna assemblea, com per exemple un fanal que funciona amb 
energia solar. En Marc Roselló comenta que no pensem arriscar-nos amb empreses molt 
grans, però que cal considerar-les perquè no es poden arriscar a no tenir llum. Pel que fa 
a la proposta de l’empremta, l’apuntem per valorar si és convenient. 
Algú pregunta si es poden portar socis de nova connexió a xarxa.  En Marc Roselló 
exposa que per nosaltres es més fàcil que es faci l’alta amb una altra comercialitzadora i 
després fer el pas a Som Energia. La mateixa persona opina que fent-ho així es poden 
perdre  oportunitats  perquè  és  fàcil  que  la  gent  no  vulgui  canviar  després  de 
comercialitzadora. 
Algú pregunta sobre les empreses que puguin ser consumidores, si s’han de fer socis o 
no, a banda creu que s’han de preveure una quota diferent. En Marc Roselló que ara per 
ara les pymes amb tarifa 2.0 també s’estan fent sòcies amb la mateixa quota que la resta 
de socis. El que s’està estudiant per les empreses amb tarifes superior és establir fiances, 
més que una quota més alta.
La Isabel pregunta sobre les 5 eòliques que s’han comentat. En Marc Roselló li explica 
que no eren 5 eòliques si no 5 teules fotovoltaiques, de projectes eòlics en estudi només 
en tenim 1.
En Blai Garcia, pregunta si  pels projectes que s’encarreguen s’ha previst algun sistema 
de  criteris, i  si és així si en podem fer cinc cèntims, ja que aquest és l’any de les  
cooperatives 2012. En Marc Roselló  exposa que des de la comissió de biomassa s’han 
generat uns criteris. La resta de projectes venen fets, excepte els concursos FV, que han 



 

fallat per les primes. Respecte els projectes que arriben, ens hem basat amb la fiabilitat i 
altres consideracions, tal  com es va aprovar amb l’assemblea de l’any 2010. 
En Joan faixes, soci 904, aporta algunes reflexions, creu que el tema de l’autoconsum i 
el balanç net és clau per el desenvolupament de les renovables, en un procés similar al 
de Internet on passem d’una situació on la informació estava centralitzada a una altra on 
la informació està distribuïda i el poder està diluït. Està sorprès de que hi hagi tant socis 
a Girona, on no hi ha cap parc eòlic
Algú pregunta sobre socis i nombre de comptadors, afegeix que les lleis no ens agraden, 
i recomana fer algunes actuacions de reivindicació per lluitar contra les normatives que 
van sortint, afegeix “Com pot ser que em el pik-oil eliminem les renovables?“. En Marc 
Roselló respon que ja fem actuacions amb altres associacions, com exemple cita que la 
coordinadora que va sorgir a Madrid contra del decret que elimina les renovables, a la 
qual ens afegit. Pel que fa als comptadors l’Eduard Quintana comenta que s’han tramitat 
unes  1000  sol·licituds  de  subministrament  (és  a  dir  uns  1000  comptadors),  i  que 
d’aquestes n’hi ha molt poques que siguin del mateix soci. La mateixa persona pregunta 
si sabem quants comptadors tenen els socis ? En Marc Roselló respon que no, que no ho 
preguntem.
En Ricard Jornet comparteix 3 idees:  creu que cal fer una eina pedagògica que expliqui 
que és la dèficit de tarifa. Opina que a la factura s’ha d’afegir més informació, com el 
màximetre. Donat que el volum és important aposta per utilitzar els socis de soldats per 
incrementar el número de socis: un soci nou per a cada soci, quan tingueu tot preparat 
(d’aquesta manera dupliquem el número de socis), afegeix que s’haurien de poder afegir 
tots els comptadors possibles.  L’Eduard Quintana explica que sí que volem afegir tota 
la  informació  possible  a  la  factura,  i  que  ja  ho  estem  fent.  En  Toni  explica  que 
participem en un projecte europeu que ens ajudarà a poder donar més dades de consum 
a través de la web.
Algú exposa que ha rebut la primera factura de Som Energia i que endesa-distribució li 
diu que no a partir d’ara no  farà la lectura. Pregunta com fem les lectures i que quan 
refacturarem el què es va cobrar de menys l’any passat per la congelació de les tarifes. 
L’Eduard Quintana respon que es molt estrany el que li van dir, perquè la la lectura la 
fan  les  distribuïdores  no  les  comercialitzadores.  En  quant  a  la  refacturació,  caldrà 
esperar els decrets del govern que ho regulin.

Es dóna per tancada l'Assemblea General Ordinària.


