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Assemblea ordinària d'Ecotxe Som Moviment S. Coop.
Dia: 7 de maig del 2022
Hora d'inici: 10.30 h
Lloc: Can Alcover. Carrer Carrer de Sant Alonso,, 24, Palma.

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Benvinguda
Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior
Balanç Social 2021
Informe econòmic 2021
Informe d'Intervenció de Comptes
Objectius i pressupost del 2022
Proposta de noves tarifes
Capital social voluntari: autorització d’emissió i proposta de tipus d’interès per a
2022
9. Elecció de nous membres d’Intervenció de Comptes
10. Elecció, si s’escau, de nous membres del Consell Rector.
11. Torn obert de paraula.

1. Benvinguda
A les 10:30 hores s'inicia l'Assemblea en segona convocatòria amb la benvinguda a les
persones i entitats sòcies assistents, que són 16 (7 de les quals han delegat el vot).
Actua com a president de l’Assemblea Alexandre Duran i com a secretària Elena Omezzolli.
La secretària ha pogut acreditar la identitat de totes les persones que hi han participat.
2. Aprovació de l'acta anterior
S'aprova per unanimitat l'acta de l'Assemblea anterior, celebrada el 4 de març del 2021.
3. Balanç Social 2021
S’explica el resum del Balanç Social del 2021 amb les activitats realitzades i l’evolució de les
operacions de carsharing. En 2021 s’ha afegit un vehicle més a la flota i el resultat ha estat

positiu. Es constata un creixement de la base social que, a 31 de desembre del 2021, era de
225 persones. També es repassa el grau d’assoliment dels objectius marcats per a l’exercici.
S'aprova per unanimitat.
4. Informe econòmic 2021
Es detalla el compte de resultats corresponent a l'exercici de 2021, relacionant els ingressos
i les despeses. El resultat final és de 1.319,00 euros, que s'imputen al compte de resultats
negatius d’exercicis anteriors. Es presenta també el balanç de situació a 31.12.2020.
Els resultats positius -els primers des de la fundació de la cooperativa- són el reflex del
creixement de l’activitat de carsharing alhora que s’han obtingut més recursos per la via de
subvencions. El resultat operatiu (la diferència entre ingressos i despeses de l’activitat
excloent les amortitzacions i els interessos) és també positiu.
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 l’informe econòmic.
5. Informe d’intervenció de comptes
Es presenta l’informe favorable dels interventors de comptes.
6. Objectius i pressupost del 2022
El Consell Rector presenta una proposta de pressupost elaborat amb criteris de prudència.
S’hi preveu l’inici de la professionalització de l’activitat i sense l’adquisició de nous vehicles.
S’informa que s’està treballant en afegir un vehicle a la flota de propietat d’un soci
d’Esporles en règim de comissió. Es tractaria d’una prova pilot per després valorar l’extensió
a altres llocs. D’aquesta forma, en 2022 es preveu un augment de la flota però no de la
inversió en vehicles. També s’hi preveu el cost de l’adaptació de tots els vehicles al nou
sistema de connectivitat dels vehicles de l’empresa Invers.
Pel que fa als objectius, es presenten els següents:
-

Augmentar la base social i els ingressos
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-

Augmentar la participació
Realitzar més acords de col·laboració amb entitats properes
Realitzar formació
Assegurar places d’aparcament a llarg termini
Iniciar la professionalització de l’activitat

7. Proposta de noves tarifes
El Consell Rector presenta una proposta de noves tarifes, que s’aplicarien a partir del primer
de juliol del 2022. Les novetats més importants són:
-

La tarifa per temps passa a ser de 0,085 €/minut (o 5,10 €/hora).
La tarifa per dia s’estableix a 45 € per reserves superiors a 8 hores i 50 minuts
seguits.
S’introdueix la tarifa per quilometratge en 0,02 € / Km.
La tarifa per excés de temps de la reserva s’actualitza a 0,20 €/minut
Es preveu una nova clàusula que consisteix en pagar el 25% de la reserva quan s’hagi
canviat o cancel·lat amb menys de 12 hores d'antelació.

El Consell Rector justifica les noves tarifes pels següents motius: l’alta inflació que afectarà
diversos costs, les millores tecnològiques que impliquen un major cost, la cobertura dels
costs derivats de l’ús dels vehicles (desgast de les rodes, del vehicle, etc.) i l’inici de la
professionalització que implicarà una millora de la qualitat del servei.
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S’inicia un debat entorn de la proposta de noves tarifes. Es proposen millores per a la
clàusula de canvi o cancel·lació de reserva amb menys de 12 hores d’antelació que queda
així: Cancel·lació o ajornament considerable de la reserva que es consideri abusiu quan
s’hagi observat que es realitza repetitivament, amb una comunicació prèvia. L’aplicació
anirà a càrrec del Consell Rector fins que no s’elabori el reglament de règim intern que
haurà de recollir el procediment a seguir.
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 de tipus d’interès per a 2022.
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: un interès de l’2,5%.
S'aprova per unanimitat l’autorització d’emissió de capital social voluntari per 50.000,00
euros.
S’aprova que la remuneració del capital social voluntari sigui del 2,5%.
9. Elecció de nous membres d’Intervenció de Comptes
El soci Guillem Solivellas acaba mandat com a interventor de comptes i presenta la seva
candidatura per a ser renovat.
L’Assemblea aprova la reelecció de Guillem Solivellas com a interventor de comptes.
10. Elecció, si s’escau, de nous membres del Consell Rector
Hi ha una plaça vacant al Consell Rector però no s’ha presentat cap candidat/a.
11. Torn obert de paraula
Entre els socis assistents es realitzen diverses propostes per millorar la participació a la
cooperativa: realitzar més sessions de formació d’Ecotxe aprofitant el canvi tecnològic que
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s’està implantant, col·laborar en actes d’entitats properes (Fiare Banca Etica, les
associacions de veïns, etc.), informar als butlletins dels esdeveniments i ocasions per
trobar-nos, incloure a l’email de benvinguda les possibilitats de participació, convocar una
trobada amb les persones sòcies de les entitats col·laboradores, etc.
Un soci proposa afegir el servei de bicicargo al sistema de vehicles compartits.

L’assemblea finalitza a les 12.50 h

El president

La secretària

Alexandre Duran i Grant

Elena Omezzolli
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