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Assemblea ordinària d'Ecotxe Som Moviment S. Coop.

Dia: 4 de març de 2021
Hora d'inici: 18.10 h
Lloc: se celebra per videoconferència

Ordre del dia:

1. Benvinguda
2. Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior.
3. Balanç Social.
4. Informe econòmic.
5. Informe d'intervenció de comptes.
6. Objectius i pressupost per a 2021.
7. Proposta de noves tarifes a 2021.
8. Capital social voluntari: autorització d’emissió i proposta d’interès per a 2021.
9. Renovació del Consell Rector.
10.Torn obert de paraula.

1. Benvinguda

A les 18:10 hores s'inicia l'assemblea en segona convocatòria, declarant l'existència
de quòrum, amb la benvinguda a les persones i entitats sòcies assistents, que són
22 (7 de les quals han delegat el vot).

Actua com a president de l’assemblea Alexandre Duran i com a secretari Enrique
Raya.  El  secretari  ha  pogut  acreditar  la  identitat  de  totes  les  persones  que  hi
participen.

2. Aprovació de l'acta anterior

S'aprova per unanimitat l'acta de l'assemblea anterior, celebrada el 15 de febrer de
2020.

3. Balanç Social

Es  fa  un  breu  resum  del  balanç  social  de  2020,  document  que  s'ha  facilitat
prèviament a les persones sòcies. S'aprova per unanimitat.

Es mostra l'evolució de creixement de la massa social que, a 31.12.2020, era de 193
persones. 

4. Informe econòmic
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Es detalla el compte de resultats corresponent a l'exercici de 2020, relacionant els
ingressos i  les  despeses.  El  resultat  final  és  de  3.915,00 euros de pèrdues,  que
s'imputen al compte  «resultats negatius d’exercicis anteriors»  per amortitzar-les a
càrrec  de  resultats  positius  futurs.  Es  presenta  també  el  balanç  de  situació  a
31.12.2020.

Dos  factors  expliquen  aquestes  pèrdues:  dos  mesos  d’aturada  obligada  de
l’activitat,  que  van  reduir  de  forma  considerable  els  ingressos,  i  les  elevades
amortitzacions dels vehicles. Tot i així, el resultat operatiu és equilibrat (diferència
entre ingressos i despeses).

El balanç econòmic de la cooperativa és sòlid gràcies a les aportacions de la base
societària als recursos propis (capital social, tant obligatori com voluntari).

S'aproven el compte de resultats i la imputació de pèrdues sense vots en contra.

5. Informe d’intervenció de comptes

Es presenta l’informe favorable dels interventors de comptes.

6. Objectius i pressupost per a 2021

El  Consell  Rector  presenta  una proposta  de  pressupost  elaborat  amb criteris  de
prudència i pensant en la possibilitat de poder completar l’any amb 1 cotxe nou i fer
les  inversions  necessàries  per  adaptar  el  maquinari  de  connexió  dels  cotxes  al
model de l’empresa Invers.

Pel  que  fa  als  objectius,  es  presenten  els  següents:  augmentar  la  base  social,
augmentar els ingressos (tant pel que fa als usos dels cotxes com per la reducció
d’algunes despeses), augmentar la participació, més acords amb entitats properes i
les terceres jornades sobre mobilitat.

7. Proposta de noves tarifes

El Consell Rector presenta una proposta de noves tarifes, que s’aplicarien a partir
del primer d’abril de 2021. La novetat més important és que es passaria a fer una
facturació per minuts, que s’ajusta millor a l’ús real que fan les persones usuàries.
Es presenten diferents propostes de tarifa per minut i la possibilitat que el Consell
Rector pugui decidir incloure la facturació per quilòmetre recorregut.

TARIFES

  Actual Proposta
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Temps 2,25 €/mitja hora 0,08 €/minut

Quilometratge 0,00 €/Km
0,00 €/Km
(ampliable a 0,01 €/Km)

Excés de temps 3,00 €/mitja hora 0,10 €/minut

Dia
40,00 €
(> 9 hores seguides)

40,00 €
(> 9 hores seguides)

Es proposa també la introducció de nous conceptes facturables, relatius a la pèrdua
d’elements  d’ús  dels  cotxes  compartits:  targeta  d’aparcament,  targeta  MELIB  o
cable de recàrrega. Al cost de reposició cada element s’afegirà un càrrec de 5 euros
per la gestió realitzada.

S’aproven les noves tarifes proposades pel Consell Rector i la data d’aplicació, sense
vots en contra.

8. Capital social voluntari: autorització d’emissió i proposta d’interès per a
2021.

El Consell Rector sotmet a aprovació de l'assemblea l'autorització per a una nova
emissió de capital social voluntari, fins un màxim de 50.000,00 euros.

També presenta les propostes de remuneració del capital social voluntari: un interès
de l’1%.

S'aprova per unanimitat l’autorització d’emissió de capital social voluntari per un
màxim de 50.000,00 euros.

S’aprova que el remuneració del capital social voluntari sigui d’un 1%.

9. Renovació del Consell Rector

A aquesta assemblea toca renovar la totalitat dels membres del Consell Rector. Dels
sortints, no presenten candidatura per a la renovació Enrique Raya Sitjar i Manel
Rivera Bennàssar. Les persones sòcies que presenten candidatura per a formar part
del  Consell  Rector són Carles Valentí  Aguiló,  Marcel  Masferrer Pascual,  Alexandre
Duran  i  Grant,  Francesca  Campana,  Elena  Omezzolli,  Antoni  Cot  Gestí,  Lucas
Amengual Llofriu.

Totes les sòcies que han presentat candidatura són elegides per a ser membres del
Consell Rector.

10. Torn obert de paraula
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Un soci demana si es coneix quin és el límit real de quilòmetres recorreguts pels
cotxes. S’explica que la xifra exacta no es coneix però que fins ara no s’ha donat el
cas de que un vehicle s’hagi quedat sense bateria

L’assemblea finalitza a les 19.59h

El president 

Alexandre Duran i Grant

El secretari 

Enrique Raya Sitjar
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