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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 09 de novembre de 
2022, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

"11.- Urgència I).- Expedient de selecció dels socis privats de la societat 
limitada d'economia mixta Comunitat Ciutadana Energia del Prat, SL (exp. 
24947/22).

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.

El Ple Municipal, en sessió ordinària del dia 6 de juliol d’enguany, va acordar la 
correcció de les errades materials detectades, quedant establerta la denominació 
social de l’empresa en “Comunitat Ciutadana Energia del Prat, SL” i havent-se 
modificat, entre d’altres aspectes de caire menor, l’article 6è dels Estatus socials, 
en el sentit que, entre els socis de les participacions C1 hi han de figurar les 
persones jurídiques que tinguin la consideració de petites i mitjanes empreses. 
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El referit acord plenari també va aprovar el text corregit de 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 i, en conseqüència, va quedar aprovada definitivament 
i, així també, va 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.

En data, 15 de setembre d’enguany, mitjançant el Decret del tinent d’alcalde de 
l’Àrea d’Economia, Governança i Qualitat Democràtica, es va de Iniciar l’expedient 
per a la cessió gratuïta del dret de subscripció del 20% de les participacions de la 
societat limitada d’economia mixta Comunitat Ciutadana Energia del Prat, SL, que 
comportarien la cessió d’un valor, com a màxim, de 100.000,00 €, com aportació 
dinerària a l’associació sense ànim de lucre, que arribés a esdevenir seleccionada, 
mitjançant un procediment de concurrència pública convocat per l’Ajuntament. En 
tot cas, aquesta cessió quedarà condicionada al compliment de les obligacions de 
l’associació cessionària, com a sòcia, conforme els Estatuts de l’empresa, així com 
les que es determinaran al plec de condicions particulars per a la seva selecció i 
les participacions futures esdevindran béns revertibles a l’Ajuntament, conforme 
el previst per l’art. 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals i, així també, es va disposar sotmetre 
l’expedient a un període d’informació pública de trenta dies, als efectes de 
possibles reclamacions o al·legacions al respecte, de conformitat amb el previst 
per l’art. 49.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals.

Consta a l’expedient l’informe emès al respecte per l’OIAC el dia 9 de novembre 
d’enguany que confirma que, dins el període d’exposició pública abans indicat, no 
s’ha presentat cap al·legació o reclamació a l’expedient de cessió gratuïta dels 
drets de subscripció del 20% del capital social de l’empresa mixta a una 
associació sense ànim de lucre, que resulti escollida desprès d’un procediment de 
pública concurrència..

Vista la documentació de l’expedient, l’informe tècnic emès pel departament 
d’energia de data 9 de novembre d’enguany  i el contingut del plec de condicions 
per a la selecció de socis/ès, així com l’informe jurídic emès per la cap de Servei 
de Contractació i Patrimoni i per la Secretària General, amb data 9 de novembre 
d’enguany, document amb codi PAT16I0022.         .

Atès que, a la Memòria i als Estatus s’estableix que, com a màxim, el capital social de la 
futura societat mixta serà de 500.000,00 €, però aquest import és un límit màxim, per la 
qual cosa l’import de sortida per a la captació de socis/es de la futura empresa pot ser 
inferior a la quantitat esmentada i, en tot cas, el capital inicial de la societat vindrà 
determinat pel resultat final del procediment de selecció de socis/es i, específicament, de 
la subscripció de futures participacions tipus C per part dels  socis/es.

S'acorda:

Primer.- Aprovar l’expedient i el plec de condicions (document codi PAT16I00T9) 
que regirà el procés de selecció dels socis privats de la societat limitada 
d’economia mixta  Comunitat Ciutadana Energia del Prat, SL, promoguda per 
aquest Ajuntament amb la finalitat de la prestació de diversos serveis energètics, 
de conformitat amb la Memòria justificativa, aprovada en la sessió del Ple 
Municipal de 6 de juliol de 2022 (exp. núm. 30029/2021), amb la previsió d’un 
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capital social màxim de TRES CENTS MIL EUROS (300.000,00 €) i un nombre 
màxim de 3.000 participacions de 100,00 € de valor nominal cadascuna.

La present licitació s’aprova als efectes de selecció de l’associació sense ànim de 
lucre que serà la cessionària del 20% del capital social (participacions tipus B) i 
de la captació de socis/es que hauran de ser els subscriptors de les participacions 
corresponents al 40% del capital social (participacions tipus C).

El procediment de licitació es farà mitjançant tres lots diferenciats, atenent al 
tipus de participació, conforme es preveu a la Memòria i als Estatuts:


Lot 1.- Participacions tipus B. Per a la selecció de l’associació sense ànim de lucre 
que hagi d’esdevenir la cessionària dels drets de subscripció del 20 per 100 del 
capital social i, d’un màxim, de 60.000,00 € i d’un nombre màxim de 600 
participacions de 100,00 €  cadascuna.


Lot 2.- Participacions tipus C1.-Un nombre màxim de 800 participacions, de 
100,00 € nominals cadascuna que podran ser sol·licitades per les persones 
físiques residents al municipi i per les persones jurídiques que tinguin la condició 
de petita o mitjana empresa amb seu social al municipi.


Lot 3.- Participacions tipus C2.- Un nombre màxim de 400 participacions, de 
100,00 € cadascuna, que podran ser sol·licitades per les persones físiques i 
jurídiques que no compleixin els requisits exigits per a optar al lot 2.

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa d’un màxim de 
180.000,00 €, corresponent a l’aportació municipal a la constitució de la societat 
limitada d’economia mixta, sense ànim de lucre subjectiu, Comunitat Ciutadana 
Energia del Prat, SL, de la qual, per un màxim de 120.000,00 € en concepte de 
subscripció de les participacions de titularitat municipal i, d’un màxim de 
60.000,00 €, corresponent a la cessió gratuïta dels drets de subscripció de 
participacions a l’associació que resulti escollida després del procediment de 
concurrència pública. Aquestes quantitats seran a càrrec de la partida 
pressupostària  22 032 425 872901  i centre de cost 401310.

Tercer.-  Anunciar simultàniament la licitació i el plec de condicions al Butlletí 
Oficial de la Província per un període de 15 dies hàbils als efectes que les 
persones interessades puguin presentar al·legacions i/o reclamacions al respecte. 
El termini de presentació de proposicions per part dels licitadors/es serà, com a 
mínim, de quinze dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i el dia últim per a presentar les 
proposicions s’anunciarà al Perfil de contractant. 

Quart.- Sol·licitar al Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya 
l’informe preceptiu establert als articles 30.1.c) i 40.1.d) del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.

Sotmesa la proposta a votació:

APROVADA PER UNANIMITAT i amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal dels membres de la Corporació. "
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I, perquè consti, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta de la sessió 
corresponent, signo aquest certificat.

El Prat de Llobregat

Vist i plau,
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