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MARIA CACHARRO LÓPEZ, secretària de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

CERTIFICO:

Que el Ple Municipal d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 06 de juliol de 2022
va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

"8.- Urgència I).- Rectificació d'errades materials i aprovació de la Memòria 
justificativa de l'activitat econòmica per l'explotació de diversos serveis 
energètics (exp. 30029/21).

El Ple Municipal d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 3 de novembre de 2021, 
va acordar la iniciació de l’expedient per a l’exercici de l’activitat econòmica consistent en 
l’explotació de serveis energètics lligats a la generació, el subministrament, l’autoconsum 
compartit, l’agregació, i l’emmagatzematge, la prestació de serveis d’eficiència energètica 
i la prestació de serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics, d’acord amb la definició de 
Comunitat Ciutadana d’Energia establerta en la Directiva (UE) 2019/944 sobre normes 
comuns pel mercat interior d’electricitat i, va designar la Comissió d’estudi encarregada 
d’elaborar la memòria justificativa de l’activitat.

Arran de la modificació (mitjançant el Decret 7774/2021, de 10 de desembre) de 
l’estructura de les àrees de gestió municipal i nomenaments dels tinents i tinentes 
d’alcalde com a titulars de les esmentades àrees, el Ple municipal de 2 de febrer de 2022 
va efectuar els canvis oportuns en la Comissió d’estudi. Transcorregut el termini establert 
reglamentàriament per retre el document, el Ple de 9 de març de 2022 va ratificar la 
composició d’aquest òrgan. 

Com a resultat dels treballs de la Comissió, en la reunió celebrada el 26 d’abril de 2022 
es va aprovar, pel seu lliurament al Ple, la Memòria justificativa de l’activitat. El 
document va ser pres en consideració a la sessió plenària de 4 de maig de 2022,i ha 
estat sotmès al tràmit d’informació pública previst al Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis de les Entitats Locals de Catalunya (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny), sense que s’hagi presentat cap al·legació.

En la sessió celebrada el 28 de juny de 2022, la Comissió d’estudi va acordar proposar al 
Ple la correcció de les errades materials detectades i l’aprovació definitiva del document.

S'acorda:

Primer.- Rectificar les següents errades materials detectades en la “Memòria justificativa 
de l'activitat econòmica en règim de lliure concurrència consistent en l’explotació de 
diversos serveis energètics”, que va ser presa en consideració en la sessió de 4 de maig 
passat:

1.- Al títol de la Memòria i a l’article 1er dels Estatuts socials, la denominació social que 
ha de figurar és “Comunitat Ciutadana Energia del Prat, S.L.”.
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2.- A l’article 2n dels Estatuts socials, on diu “(en els termes d’exclusió de l’ànim de lucre 
subjectiu que detalla l’article XXX)” ha de dir “(en els termes d’exclusió de l’ànim de lucre 
subjectiu que detalla l’article 11)”.

3.- A l’article 6è dels Estatuts socials, on diu “persones jurídiques que tinguin la 
consideració de petita empresa” ha de dir “persones jurídiques que tinguin la 
consideració de petita i mitjana empresa”.

Segon.- Aprovar, amb les correccions indicades, la “Memòria justificativa de l'activitat 
econòmica en règim de lliure concurrència consistent en l’explotació de diversos serveis 
energètics”, que va ser presa en consideració en la sessió de 4 de maig passat i 
exposada al públic pel termini corresponent sense presentació d’al·legacions.

Tercer.- Aprovar l’exercici per l’Ajuntament en règim de lliure concurrència de l’activitat 
de prestació de diversos serveis energètics mitjançant la constitució de la Societat 
Mercantil denominada “Comunitat ciutadana Energia del Prat, S.L.”, així com els seus 
Estatuts.

Quart.- Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea d'Acció Ambiental i Energia, per a l’execució 
d’aquest acord així com de totes les incidències que es puguin derivar.

Sotmesa la proposta a votació:APROVADA PER UNANIMITAT "

I perquè així consti i tingui els efectes escaients, a reserva dels termes que resultin de 
l’aprovació de l’acta de la corresponent sessió, lliuro aquest certificat 

El Prat de Llobregat

Vist i plau,
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