
 

 

 

ANNEX I.- MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

 

El/la ............................................................, actuant en nom propi (o en 

representació de la societat mercantil......................................., amb NIF, 

..................................., en la seva condició d’administrador/apoderat), i amb 

domicili a ..............................., al carrer ..................................................., 

núm. .... ........., telèfon ..................., correu electrònic 

......................................... 

 

 

MANIFESTA: 

 

 

Primer.- Que està assabentat/da de la convocatòria de licitació per a la selecció de 

socis per a la constitució d’una societat d’economia mixta Comunitat Ciutadana 

d’Energia ENERGIA DEL PRAT, segons acords adoptats per l’Ajuntament del Prat de 

Llobregat. 

 

 

Segon.- Que és del seu interès participar com a soci de la Comunitat Ciutadana 

d’Energia ENERGIA DEL PRAT, amb plena conformitat de les condicions establertes 

en el plec de clàusules elaborats amb aquesta finalitat. 

 

Tipologia de participacions que sol·licita: 

 

☐ Tipus B 

☐ Tipus C1 

☐ Tipus C2 

 

 

Nombre de participacions sol·licitades: ............................(Només per licitadors a 

les participacions tipus C). 

 

 

 

Tercer.- Que, el sotasignat, DECLARA sota la seva responsabilitat que (l’interessat o 

l'empresa a la qual representa), el/la participant en el procediment que se segueix 

per a la selecció de socis per la constitució d’una societat d’economia mixta per a 

l’exercici de les activitats corresponents al transport d’energia elèctrica, el comerç 

d’energia elèctrica, la producció d’energia elèctrica d’altres tipus, la construcció de 

xarxes, serveis tècnics d’enginyeria i altres activitats relacionades amb 

l’assessorament tècnic: 

  

 

1.- Que la informació i documentació aportada són de contingut absolutament cert. 

 



2. Que coneix i accepta les condicions que figuren en el Plec de clàusules 

administratives que regeix la present selecció de socis i els documents annexos que 

l’acompanyen. 

 

 

Quart.- Que aportarà, conforme el previst pel plec de condicions, el justificant d’haver 

efectuat l’ingrés al compte bancari indicat de l’import corresponent al nombre de 

participacions que sol·licita. 

 

Cinquè.- Que, d’acord amb aquestes condicions, SOL·LICITA participar en la 

convocatòria de selecció de socis present i adquirir el nombre de participacions 

anteriorment assenyalat, per la qual cosa acompanya la documentació que s’indica  

en el plec de condicions. 

 

 

 

En El Prat de Llobregat, a ..... de ........................ de 2022. 

 

 

Signatura digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


