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Acta  de l'Assemblea Constituent d'Ecotxe Som Moviment So cietat 

Cooperativa 
 
 
Dia:  20 de febrer de 2016 
Hora d'inici: 10.41 h 
Lloc:  CineCiutat, c/ Emperadriu Eugènia, 6, Palma. 
 
Assistents :  Hernan Andreu Serra (delega el vot en Alexandre Duran i 
Grant), Pedro Barbadillo Rank, Francesc Bauzà Gelabert, Xavier Bordoy 
Lora, Tomàs Calvo Jaume, Francesca Campana, Vicente José Canals 
Guinand, Alfredo Cano Hernández (delega el vot en Daniel Moreno Cruz), 
Laura Juliana Castillo Hernández (delega el vot en Francesca Campana), 
Juana Clar Ayarte, Antoni Cot Gestí, Jean-François Cuennet Moix, Nati de 
Grado Molinero, Liliana Deamicis Corbo, Alexandre Duran i Grant, Antonio 
Duran Ramon (delega el vot en Carol Madeleine Grant Mitchell), Raimundo 
Duran Grant, Carles Forner Rodó, Josep Garau Ferrer, Primitivo Garcia 
Collado, Vicent Garcia i Martí (delega el vot en Guillem Solivellas i Reynés), 
Carol Madeleine Grant Mitchell, Juan Hernández Jover, Gabriel Huguet 
Mascaró, Maria Isabel Jiménez Vidal, Ana Marco Marco (delega el vot en 
Marcel Masferrer Pascual), Ramon Mas Reinders, Marcel Masferrer 
Pascual, Immaculada Mayol Beltran, Adolfo Mejía Argüello (delega el vot en 
Alexandre Duran i Grant), Luis Álvaro Mejía Argüello (delega el vot en 
Carles Valentí Aguiló), Laura Mejía Hernández, Daniel Moreno Cruz, Ángel 
Moya, Jordi ortiz Gil (delega el vot en Enrique Raya Sitjar), Esteban Manuel 
Pedraja Meyer, Juan Antonio Peris Sebastià (delega el vot en Enrique Raya 
Sitjar), Marta Pizarro Anglada-Camarasa, Enrique Raya Sitjar, Josep Maria 
Rigo Serra (delega el vot en Vicente José Canals Guinand), Fernando 
Sabaté Barbero, Inés Salazar Rincón (delega el vot en Laura Mejía 
Hernández), Guillem Solivellas i Reynés, Carles Valentí Aguiló, Amics de la 
Terra Mallorca (representada per Ángel Gallego Fernández), Fundació 
Deixalles (representada per liliana Deamicis Corbo), Red Inmobiliaria José 
Gómez SLU (representada per José Luis Gómez Calvo), S'Altra Senalla 
(representada per Jean-François Cuennet Moix), REAS Balears 
(representada per Liliana Deamicis Corbo). 
 
 
 
 
 



 
Ordre del dia:  
 
1. Presentació general d'Ecotxe Som Moviment 
2. Aprovació dels estatuts, si s'escau 
3. Elecció dels membres del Consell Rector i els Interventors de Comptes 
4. Torn obert de paraula 
 
 
Com a pas previ a l'inici de l'Assemblea Constituent de la societat 
cooperativa de consumidors i usuaris Ecotxe Som Moviment, s'elegeixen 
com a president de l’Assemblea n'Alexandre Duran i Grant i, com a 
secretari, n'Enrique Raya Sitjar. 
 
 
1. Presentació general d'Ecotxe Som Moviment  
 
Alexandre Duran fa una presentació de les línies generals que motiven la 
constitució d’Ecotxe Som Moviment, cooperativa de consumidors i usuaris. 
Explica per què s'opta pel model cooperatiu, les implicacions 
mediambientals, socials i per a la mobilitat que pot tenir, a més de com serà 
el funcionament del servei de cotxe elèctric compartit. 
 
En les intervencions de les persones sòcies es plategen diferents propostes 
i dubtes: 
 

• El sistema de facturació, per hores o bé per quilometratge. 
S'exposen els punts a favor i en contra de cada una de les 
possibilitats. Es treballarà en una proposta. 

• Els punts de recollida i tornada dels cotxes. En els moments inicials 
serà fixe, però la intenció és establir una xarxa de punts de recollida i 
tornada, que també han de ser de càrrega de la bateria. Aquesta 
xarxa serà a Palma i també a Mallorca, sense renunciar a iniciar 
l'activitat a altres territoris. 

• S'insta a valorar que el programari que s'utilitzi sigui de codi obert, 
atès que altres experiències similars ja ho estan desenvolupant 
(Partago a Bèlgica); es valora també que, eventualment, això pot 
tenir dificultats. 

• Es proposa que els socis i les sòcies que tinguin un cotxe elèctric el 
puguin cedir temporalment, o llogar, a la cooperativa per a que es 
pugui utilitzar en el servei de cotxe compartit. El soci o sòcia que faci 
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la cessió podria obtenir algun tipus de contrapartida. És una idea a 
desenvolupar. 

 
S'informa als socis i les sòcies de les vies preferents de finançament: en 
primer lloc les aportacions voluntàries, remunerades, que puguin fer els 
mateixos socis i sòcies. En segon lloc, préstecs d'entitats financeres de 
banca ètica, amb algunes de les quals ja s'ha contactat i que els agrada el 
projecte. Les altres entitats financeres serien el darrer recurs. 
 
Per al moment inicial es planteja fer una campanya de micromecenatge a 
Goteo.org que permetria assumir les despeses inicials de la constitució de la 
cooperativa. 
 
 
2. Aprovació dels estatuts, si s'escau  
 
Des de la presidència de l'Assemblea, en nom del grup promotor, s'exposa 
la proposta de redacció i justificació dels articles 2 (domicili social), 4 
(objecte social), 29 (aplicació dels excedents), 45 (composició del Consell 
Rector), 46 (durada, renovació, obligatorietat i revocació del càrrec de 
conseller/a), 53 (Interventors de comptes). 
 
Pel que fa al domicili social, es fan aportacions relatives a tenir en compte 
que la ubicació del domicili social pot afavorir l'accés a ajudes públiques. En 
aquest sentit s'ofereix la possibilitat d'ubicar-ho al ParcBit. 
 
Les propostes són totes aprovades i s'incorporen als estatuts. 
 
Els estatuts socials se sotmeten a votació: 49 vots a favor, cap en contra. 
 
Les persones i entitats sòcies promotores han fet l'aportació mínima al 
capital social de l'entitat, fixada en 100 euros, abans de la celebració de 
l'assemblea constituent, mitjançant ingrés o transferència bancària. 
 
 
3. Elecció dels membres del Consell Rector i els In terventors de 
Comptes 
 
Es procedeix a l'elecció dels membres del Consell rector i dels interventors 
de comptes. Per al Consell Rector es presenten com a candidats Alexandre 
Duran, Marcel Masferrer, Enrique Raya, Carles Valentí, Francesca 



Campana, Immaculada Mayol i Daniel Moreno. Tots ells són elegits 
membres del Consell rector amb 48 vots a favor i cap en contra. 
 
Es presenten com a candidats a interventors de comptes Antoni Cot, 
Francesc Bauzà i Gabriel Huguet. Els tres són elegits amb 49 vots a favor i 
cap en contra. 
 
Es nomena Alexandre Duran i Grant per efectuar tots els actes necessaris 
per inscriure la cooperativa i atorgar l'escriptura de constitució.  
 
 
 
4. Torn obert de paraula 
 
Es planteja que al contracte de renting dels cotxes quedi perfectament clar 
que és el concessionari qui assumeix tot el manteniment mecànic. En 
particular hauria de quedar clar que la garantia de les bateries ha de ser la 
mateixa que la de la resta de materials. 
 
S'han de definir molt bé els perfils d'usuaris i usuàries a qui va dirigit el 
servei de cotxe elèctric compartit de la cooperativa per poder establir unes 
tarifes ben ajustades. 
 
Cal tenir present les ajudes del pla MOVEA (mobilitat amb vehicles 
d'energies alternatives). 
 
En la tramitació de tots els permisos també s'ha de tenir en compte que les 
modificacions als cotxes per instal·lar els aparells de control d'obertura i 
tancament han de superar una inspecció tècnica. 
 
 
 
El secretari de l'Assemblea 
Constituent 
 
 
 
 
 
Enrique Raya Sitjar 

 El president de l'Assemblea 
Constituent 
 
 
 
 
 
Alexandre Duran i Grant 

 


