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CLÀUSULA PRIMERA. Finalitat i objecte

La finalitat d’aquest plec és la selecció dels socis privats de la societat limitada 

d’economia mixta promoguda per l’Ajuntament del Prat de Llobregat amb la finalitat de la 

prestació de diversos serveis energètics, de conformitat amb la Memòria justificativa de 

la iniciativa pública en l’activitat econòmica aprovada definitivament pel Ple municipal en 

la sessió de 6 de juliol de 2022 (exp. núm. 24947/2022). 

Com a part integrant de la Memòria esmentada, els Estatuts de la societat que es 

vol constituir determinen, entre d’altres aspectes, la denominació, l’objecte social, i els 

següents tipus de participacions socials segons els drets que proporcionen als socis:

A: només podran ser subscrites per l’Ajuntament del Prat del Llobregat o al seu 

cas pels entitats de dret públic vinculades a ell. 

B: només podran ser subscrites per associacions de consumidors i usuaris de 

l´àmbit local del Prat del Llobregat que tinguin entre les seves finalitats la promoció de la 

transició energètica descentralitzada i democràtica dintre del municipi. 

C: C1: persones físiques residents al municipi i persones jurídiques que tinguin la 

consideració de petita i mitjana empresa amb la seu social al municipi. C2: persones 

físiques i jurídiques de caràcter privat que no compleixen amb els requisits per ser 

considerats socis tipus C1. 

Mitjançant aquest plec, es determina la següent distribució del capital social 

màxim de 300.000,00 € (dividit en un nombre màxim de 3.000 participacions socials de 

100,00 € de valor nominal cadascuna) de entre els diferents tipus de socis:

40% de participacions tipus A (màxim de 1.200 participacions)

20% de participacions tipus B (màxim de 600 participacions)

40% de participacions tipus C (màxim de 1.200 participacions)

Aquesta distribució serà acceptada pels futurs socis pel sol fet de participar en 

aquest procés de selecció, i serà incorporada als Estatuts socials en la primera 

modificació que es dugui a terme, per la seva aplicació en futures ampliacions de capital 

social.
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El nombre de participacions tipus A i B, amb les que finalment es constituirà la 

societat, es determinarà a partir de les participacions tipus C que finalment siguin 

subscrites com a resultat d’aquest procés de concurrència (i que haurà de representar, 

com s’ha dit, el 40% del capital inicial de la societat que es constitueixi).

El capital social corresponent a les participacions tipus B (20% del capital inicial) 

serà desemborsat per l’Ajuntament per la seva cessió a una única associació seleccionada 

en pública concurrència en les condicions que estableix aquest plec.

En conseqüència, l’objecte d’aquest procés serà:

1.- La selecció d’una associació a la qual s’assignarà el lot de participacions tipus 

B, previ desemborsament del capital social per l’Ajuntament (20% del capital inicial).

2.- La selecció dels socis tipus C1 i C2, que representaran el 40% del capital social 

inicial. 

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de selecció i adjudicació

La forma de selecció dels socis privats de la societat mixta que es pretén constituir 

serà el concurs d’iniciatives pel soci tipus B i la subscripció pública pels socis tipus C, tal 

com preveu l’article 283.1.c) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

CLÀUSULA TERCERA. Existència de crèdit.

La subscripció de participacions tipus A i el desemborsament del capital 

corresponent a les participacions tipus B, es faran amb càrrec a les següents aplicacions 

pressupostàries, en el seu cas:

Anualitat Aplicació pressupostària Import

2023 22 032 425 872901      120.000,00 €

2023 22 032 425 872901         60.000,00 €

L’aportació dinerària màxima de l’Ajuntament corresponent al 40% de participació 

en el capital social serà de 120.000,00 €  i la cessió del dret de subscripció de 
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participacions a favor de l’associació seleccionada, corresponent al 20% del capital social, 

serà, com a màxim, de 60.000,00 €.

CLÀUSULA QUARTA. Publicitat del procediment

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació  i, 

sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta 

amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions que es 

regulen a la pàgina web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/elprat/es_ES/customPr

of

CLÀUSULA CINQUENA. Selecció de l’associació adjudicatària del lot 
de participacions tipus B

5.1.- Requisits de l’associació a seleccionar

Les candidates a la cessió gratuïta del dret a subscriure participacions tipus B 

només podran ser associacions de consumidors i usuaris de l’àmbit local del Prat de 

Llobregat que tinguin entre les seves finalitats la promoció de la transició energètica 

descentralitzada i democràtica dintre del municipi.

Les associacions candidates a la cessió gratuïta de participacions tipus B hauran 

de circumscriure el seu àmbit d’actuació al municipi del Prat de Llobregat, sense excloure 

cap nucli de població i hauran de donar cabuda a totes les persones físiques i jurídiques 

interessades en participar.

Han de tenir un caràcter obert, plural, voluntari, transparent i amb una estratègia 

clara a favor de les energies renovables, el dret a l’energia i l’emergència climàtica. 

5.1.a) Requisits de capacitat:

L’ àmbit local del Prat de Llobregat s’acreditarà mitjançant la inscripció en el 

Registre municipal d’entitats, la qual es comprovarà d’ofici.

La condició d’associació s’acreditarà mitjançant la inscripció en el corresponent 

Registre de la Generalitat de Catalunya. 
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Per tal d’acreditar les seves finalitats i el seu caràcter obert i plural, les candidates 

hauran de presentar els Estatuts vigents. 

5.1.b) Requisits de solvència econòmica i tècnica.

Les associacions licitadores hauran d’acreditar la solvència econòmica mitjançant 

el compromís de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil, de la que seria 

beneficiària l’Ajuntament, per respondre de la gestió de l’associació amb les 

participacions, objecte de la cessió i que cobreixi el valor d’aquestes participacions. 

L’associació haurà de subscriure aquesta pòlissa amb anterioritat a la constitució de la 

societat.

La solvència tècnica s’acreditarà mitjançant currículum professional del personal 

de direcció o tècnic, amb funcions financeres o jurídiques, encarregats del control de 

gestió de l’associació, que podran ser membres de l’associació o empleats o empreses 

contractades als efectes de la gestió administrativa de l’associació. En tot cas, l’associació 

podrà acreditar la seva solvència tècnica amb qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 

9/2017, de Contractes del Sector Públic.

5.2.- Condicions de la cessió

L’entitat seleccionada als efectes del lot corresponent a les participacions tipus B 

adquirirà els drets de subscripció corresponents, que farà efectius en el moment de 

formalització de l’escriptura de constitució, sense haver d’efectuar cap mena d’aportació, 

en les condicions previstes per les cessions gratuïtes de bens patrimonials a l’article 211 i 

següents del TRLMRLC (aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i 49-50 del 

RPEL (aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre). 

5.2.1. Les condicions de la cessió:

a)

es participacions subscrites per l’associació en base a la cessió es destinaran, 

exclusivament, al compliment de les finalitats de l’empresa mixta recollides als 

seus Estatuts i/o posteriors modificacions i a la Memòria aprovada pel Ple 

Municipal i, en cas que l’associació no atengués a les seves responsabilitats com 

a sòcia o incomplís les finalitats establertes en els Estatuts i en la Memòria, les 

participacions revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de 
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l’Ajuntament, qui tindrà dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i perjudicis 

causats i el detriment experimentat de les participacions. Demostrada la no 

destinació de les participacions a les finalitats previstes, amb un Acta Notarial 

de constatació dels fets, notificada de forma legal, la reversió operarà 

automàticament.

b)

es finalitats de la cessió s’han de complir des del seu atorgament i s’hauran de 

mantenir mentre la societat existeixi i, en qualsevol cas, les participacions tipus 

B revertiran a l’Ajuntament en el termini de trenta anys a comptar des del dia 

de constitució de l’empresa.

c)

l dia i hora que s’assenyalin per a la formalització, mitjançant escriptura pública, 

de la constitució de la societat, l’associació haurà de presentar-se, mitjançant el 

seu representant legal, per tal d’exercir el seu dret a subscripció de les 

participacions tipus B, que representaran el 20% del capital de la societat. La no 

compareixença a l’acte, per causa imputable a l’associació, comportarà la 

pèrdua dels drets de subscripció cedits i que aquests puguin adjudicar-se a 

l’associació que hagi quedat en segon lloc de les aspirants, en cas que n’hi 

hagués. 

d)

n cas que, per qualsevol causa, no es constituís la societat o no s’aprovés la 

cessió dels drets de subscripció, ni les associacions participants en aquest 

procediment de selecció, ni tampoc l’associació seleccionada tindran cap dret a 

compensació o indemnització per part de l’Ajuntament.

5.2.2 Conseqüències de l’incompliment de les condicions de la cessió:

En cas que la cessionària no atengués a les seves responsabilitats com a sòcia o 

incomplís les finalitats establertes en els Estatuts i en la Memòria, les participacions 

revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens local cedent, el qual tindrà 

dret a percebre, si s’escau, el valor dels greuges i perjudicis causats i el del detriment 

experimentat pels bens. Aquesta reversió es produirà automàticament un cop notificada 

de forma legal l’acta notarial que constati el fet del no destí a ús previst. De manera 

immediata, l’entitat local haurà d’obrir un procés de selecció d’un nou soci per aquestes 

participacions tipus B, actuant mentrestant com a fiduciari.

L’associació destinatària dels drets de subscripció haurà de complir l’obligació de lliurar la 

documentació relativa a la Comptabilitat de l’entitat, sempre que l’Ajuntament així li ho 
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requereixi. En cas que l’Ajuntament detectés irregularitats comptables rellevants o 

incompliments de la normativa aplicable, podrà exercir el seu dret de reversió i, així 

també, requerir, si s’escau, la corresponent indemnització de danys i perjudicis als 

responsables de l’associació. També comportarà incompliment d’obligacions que podrà 

determinar la reversió del dret a favor de l’Ajuntament, si l’associació no presenta, previ 

requeriment, la documentació comptable de l’estat de comptes de l’entitat. En tots els 

casos, l’obligació d’indemnitzar a l’Ajuntament pels danys i perjudicis vindrà determinada 

per l’existència de perjudici per l’Ajuntament deguda a l’actuació de l’associació.

5.2.3. Procediment de la cessió gratuïta:

L’acord de cessió gratuïta correspon al Ple per majoria absoluta, amb informe preceptiu 

de Secretaria i Intervenció, que acreditarà el caràcter patrimonial, no demanial, de les 

participacions, les quals no consten a l’inventari perquè la societat encara no ha estat 

constituïda. La formalització de la cessió es farà per document notarial i serà prèvia a la 

constitució de l’empresa mixta.

El dia i hora que s’assenyalin per a la formalització, mitjançant escriptura pública, de la 

constitució de la societat, l’associació escollida haurà de presentar-se, mitjançant el seu 

representant legal, per tal d’exercir el seu dret a subscripció de les participacions tipus B, 

que representaran el 20% del capital de la societat. La no compareixença a l’acte, per 

causa imputable a l’associació, comportarà la pèrdua dels drets de subscripció cedits i 

que aquests puguin adjudicar-se a l’associació que hagi quedat en segon lloc de les 

aspirants, en cas que n’hi hagués i així successivament. La societat limitada no es podrà 

constituir si per qualsevol motiu cap associació que compleixi els requisits no pot 

subscriure les participacions.

En cas que, per qualsevol causa, no es constituís la societat o no s’aprovés la cessió dels 

drets de subscripció, ni les associacions participants en aquest procediment de selecció, 

ni tampoc l’associació seleccionada tindran cap dret a compensació o indemnització per 

part de l’Ajuntament.

5.3.- Criteris de selecció

En els criteris de valoració s’avaluarà el contingut de la memòria atenent als 

continguts establerts en el punt 5.4, valorant-se el següent:
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Es valoraran fins a un màxim de  100 punts:

A)

En als mecanismes d’entrada i participació en l’associació:



Es valorarà l’estratègia de captació de socis i sòcies vinculades a persones 

físiques  (fins a un màxim de 15 punts).



Es valorarà l’estratègia de captació de socis i sòcies vinculades a pimes (fins a 

un màxim de 10 punts);



Es valorarà l’estratègia de captació de socis vinculada a empreses general i

l’estratègia de socis i sòcies relacionada amb la gestió de la demanda (fins a un 

màxim de 10 punts).

B)

En relació a aspectes de rehabilitació i eficiència:



Es valorarà l’estratègia de l’associació en estratègies de rehabilitació i eficiència

(fins a un màxim de 10 punts).



Es valorarà l’estratègia d’incorporació de teulades vinculades als socis i sòcies  

(fins a un màxim de 15 punts).

C)

n relació a la transició energètica i altres elements valorables:



Es valorarà la relació de l’associació en projectes vinculats a la transició 

energètica i la lluita contra el canvi climàtica (fins a un màxim de 10 punts).



Es valorarà l’estratègia vinculada a la mobilitat compartida  (fins a un màxim de 

10 punts).



Es valorarà l’estratègia de l’associació vinculada amb el moviment veïnal i la 

resta del teixit associatiu del municipi (fins a un màxim de 10 punts).
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Es valorarà la proposta de maximitzar els excedents en favor de la població en 

general de la ciutat (fins a un màxim de 10 punts).

5.4.- Documentació a presentar

Les associacions participants en la selecció aportaran, dins el termini establert, 

una memòria amb els següent contingut mínim:

La Memòria de l’entitat haurà de recollir els següents aspectes: 

- Qui són els i les membres de l’organització, conèixer les motivacions per les quals 

s’han implicat a l’entitat i quina és la seva tasca.

- Breu explicació de les activitats més destacades, existents o previstes, d’impuls de la 

transició energètica del Prat de Llobregat. 

- Estratègia per incorporar nous i noves sòcies a l’associació.

- Dimensió ambiental, social i de gènere del projecte.

- Proposta sobre la limitació dels possibles avantatges o drets especials com a sòcia 
cofundadora de l’empresa en favor de l’explotació de l’energia en favor dels 
ciutadans/es del Prat.

- La Memòria haurà d’incloure la informació necessària per fer la valoració segons els 
criteris de selecció indicats a la clàusula anterior.

CLÀUSULA SISENA. Selecció dels socis tipus C.

Participants. Requisits de capacitat i solvència:

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 

contractar. Per la naturalesa d’aquesta licitació, no s’acceptaran proposicions d’unions 

d’empresaris que es constitueixin temporalment a l’efecte.

La presentació de proposicions pressuposa, per part del licitador, l'acceptació 

incondicionada de les clàusules d'aquest Plec i la declaració responsable (ANNEX II)

conforme reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb 

l’Ajuntament, entre d’altres:
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Que l'empresa està facultada per contractar amb l'Ajuntament, ja que té capacitat 

jurídica i d'obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que es fixen en l'article 71 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i concordant en el 

Reglament general, aprovat per Reial decret legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre.

Que el signant ostenta la representació de la societat que presenta l'oferta.

Que l’empresa no té amb l’ajuntament o d’altres, cap tipus de deute de naturalesa 

tributària o via de constrenyiment, ni, en el seu cas, deutes no ateses en període 

voluntari.

En el cas que l'empresa no sigui nacional espanyola, la submissió expressa a la 

Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat de 

Llobregat, o en el seu cas, Barcelona.

Els participants no podran estar incursos en cap de les prohibicions de contractar 

previstes a l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

el qual estableix el següent:

“1. No poden contractar amb les entitats que preveu l’article 3 d’aquesta Llei amb 

els efectes establerts a l’article 73 les persones en les quals concorri alguna de les 

circumstàncies següents: 

a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma per delictes de 

terrorisme, constitució o integració d’una organització o grup criminal, associació il·lícita, 

finançament il·legal dels partits polítics, tràfic d’éssers humans, corrupció en els negocis, 

tràfic d’influències, suborn, fraus, delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social, 

delictes contra els drets dels treballadors, prevaricació, malversació, negociacions 

prohibides als funcionaris, blanqueig de capitals, delictes relatius a l’ordenació del 

territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient, o a la pena 

d’inhabilitació especial per a l’exercici de professió, ofici, indústria o comerç. La prohibició 

de contractar arriba a les persones jurídiques que siguin declarades penalment 

responsables, i a aquelles els administradors o representants de les quals, tant si ho són 

de fet com de dret, amb el seu càrrec o representació vigents i fins al seu cessament, 

estiguin en la situació que esmenta aquest apartat. 

b) Haver estat sancionades amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria 

professional que posi en dubte la seva integritat, de disciplina de mercat, de falsejament 
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de la competència, d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les 

persones amb discapacitat, o d’estrangeria, de conformitat amb el que estableix la 

normativa vigent; o per una infracció molt greu en matèria mediambiental de conformitat 

amb el que estableix la normativa vigent, o per una infracció molt greu en matèria 

laboral o social, d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei sobre infraccions i 

sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, així 

com per la infracció greu prevista a l’article 22.2 del text esmentat. 

c) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades 

insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, llevat que en aquest 

hagi adquirit eficàcia un conveni o s’hagi iniciat un expedient d’acord extrajudicial de 

pagaments, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats de conformitat 

amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període 

d’inhabilitació que fixa la sentència de qualificació del concurs.

d) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de 

Seguretat Social que imposen les disposicions vigents, en els termes que es determinin 

per reglament; o en el cas d’empreses de 50 o més treballadors, no complir el requisit 

que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors amb discapacitat, de 

conformitat amb l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i 

de la seva inclusió social, en les condicions que es determinin per reglament; o, en el cas 

d’empreses de més de 250 treballadors, no complir l’obligació de disposar d’un pla 

d’igualtat de conformitat amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 

de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. En relació amb el compliment de les 

seves obligacions tributàries o amb la Seguretat Social, es considera que les empreses 

n’estan al corrent quan els deutes estiguin ajornats, fraccionats o se n’hagi acordat la 

suspensió en ocasió de la impugnació d’aquests deutes. L’acreditació del compliment de 

la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de 

l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat a què es refereix el primer paràgraf d’aquesta 

lletra s’ha de fer mitjançant la presentació de la declaració responsable a què es refereix 

l’article 140. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, el Consell de Ministres, 

mitjançant un reial decret, pot establir una forma alternativa d’acreditació que, en tot 

cas, ha de ser o bé mitjançant certificació de l’òrgan administratiu corresponent, amb 

vigència mínima de sis mesos, o bé mitjançant certificació del Registre de licitadors 

corresponent, en els casos en què la circumstància esmentada hi figuri inscrita.
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e) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es 

refereix l’article 140 o en facilitar qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i 

solvència, o haver incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar 

la informació que preveuen l’article 82.4 i l’article 343.1. 

f) Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut d’una sanció 

administrativa ferma, d’acord amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

Aquesta causa de prohibició de contractar es deixa d’aplicar quan l’òrgan de contractació, 

en aplicació del que disposa l’article 72.1, comprovi que l’empresa ha complert les seves 

obligacions de pagament o subscrit un acord vinculant amb vista al pagament de les 

quantitats degudes, inclosos, si s’escau, els interessos acumulats o les multes 

imposades. 

g) Estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en 

algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt 

càrrec de l’Administració General de l’Estat, o les respectives normes de les comunitats 

autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 

servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius 

que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els 

termes que s’hi estableixen. La prohibició arriba a les persones jurídiques en el capital de 

les quals participin, en els termes i les quanties que estableix la legislació esmentada, el 

personal i els alts càrrecs a què es refereix el paràgraf anterior, així com els càrrecs 

electes al servei d’aquestes. La prohibició s’estén igualment, en tots dos casos, als 

cònjuges, persones vinculades amb relació anàloga de convivència afectiva, ascendents i 

descendents, així com a parents en segon grau per consanguinitat o afinitat de les 

persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors, quan es produeixi conflicte 

d’interessos amb el titular de l’òrgan de contractació o els titulars dels òrgans en què 

s’hagi delegat la facultat per contractar o els que exerceixin la substitució del primer. 

h) Haver contractat a persones respecte de les quals s’hagi publicat en el «Butlletí 

Oficial de l’Estat» l’incompliment a què es refereix l’article 15.1 de la Llei 3/2015, de 30 

de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, o en 

les respectives normes de les comunitats autònomes, per haver passat a prestar serveis 

en empreses o societats privades directament relacionades amb les competències del 

càrrec exercit durant els dos anys següents a la data de cessament en aquest càrrec. La 

prohibició de contractar es manté durant el temps que continuï dins de l’organització de 
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l’empresa la persona contractada amb el límit màxim de dos anys a comptar del 

cessament com a alt càrrec. 

2. A més de les que preveu l’apartat anterior, són circumstàncies que impedeixen 

als empresaris contractar amb les entitats compreses a l’article 3 d’aquesta Llei, en les 

condicions que estableix l’article 73, les següents: 

a) Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment 

d’adjudicació, o haver impossibilitat l’adjudicació del contracte a favor seu per no complir 

el que estableix l’apartat 2 de l’article 150 dins del termini assenyalat i hi hagi dol, culpa 

o negligència. 

b) Haver deixat de formalitzar el contracte, que ha estat adjudicat a favor seu, en 

els terminis que preveu l’article 153 per causa imputable a l’adjudicatari. 

c) Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les 

condicions especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article 202, 

quan aquest incompliment s’hagi definit en els plecs o en el contracte com a infracció 

greu, i hi concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, i sempre que hagi donat lloc a 

la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis. 

d) Haver donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la 

resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb una entitat de les que comprèn 

l’article 3 d’aquesta Llei. 

3. Les prohibicions de contractar també afecten aquelles empreses de les quals, 

per raó de les persones que les regeixen o altres circumstàncies, es pugui presumir que 

són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses en 

les quals hagin concorregut aquelles.”

6.1.- Requisits específics dels participants.

Les candidates a la subscripció de participacions tipus C1 hauran de ser persones 

físiques residents al municipi i persones jurídiques que tinguin la consideració de petita i 

mitjana empresa amb la seu social al municipi. 

Les candidates a la subscripció de participacions tipus C2 hauran de ser persones 

físiques i jurídiques de caràcter privat que no compleixen amb els requisits per ser 

considerats socis tipus C1. 
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Les persones que reuneixen les característiques abans esmentades podran 

participar a la licitació per a la selecció, segons el previst a la clàusula 7ª d’aquest plec. 

Per les persones físiques es comprovarà d’ofici la residència al municipi mitjançant 

la comprovació del Padró municipal d’habitants.

Les persones jurídiques amb seu social al municipi hauran d’acreditar aquesta 

circumstància amb la presentació de la documentació que permeti tenir constància de la 

seva seu social, atenent a la seva tipologia segons la normativa aplicable (escriptura 

pública o estatuts). La condició de petita o mitjana empresa s’acreditarà mitjançant 

declaració responsable de la licitadora, segons ANNEX III del present plec i/o amb 

certificació a tals efectes emesa per la Càmera de Comerç de Barcelona o mitjançant 

qualsevol altre documentació acreditativa d’aquesta condició.

6.2.- Dipòsit del valor nominal de l’oferta

Els candidats hauran de dipositar l’import en efectiu corresponent al nominal que 

volen subscriure, per tal d’assegurar que mantenen les seves ofertes fins la formalització 

de l’escriptura de constitució. El dipòsit inclourà l’import total en què s’està interessant 

en participar i es farà al compte corrent de l’empresa en constitució i s’haurà de fer dins 

el termini de presentació de les sol·licituds. 

La presentació de la sol·licitud i el dipòsit de l’import nominal de l’oferta 

comporten l’obligació del participant a l’assistència a la formalització de la constitució de 

la societat, mitjançant escriptura pública i a la firma de la mateixa per esdevenir soci de 

la societat. L’incompliment per part dels participants d’aquesta obligació comportarà la 

pèrdua de la quantitat dipositada, sense dret a cap tipus de compensació. En cas que la 

falta de signatura de l’escriptura i d’esdevenir soci de la societat per part del participant 

sigui deguda a causes que no li siguin imputables i que siguin degudament acreditades, li 

serà retornada la quantitat lliurada. 

En cas que no s’arribés a constituir la societat, els dipòsits seran retornats als 

participants, sense cap altre dret de compensació o d’indemnització. 

Els imports dipositats pels participants que excedeixin del valor de les 

participacions que se’ls hagin assignat, els hi seran retornades dins un termini màxim de 

dos mesos.
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El valor de les participacions serà únicament dinerari i en euros, per la qual cosa 

no s’admetrà cap dipòsit en una moneda o divisa distinta.

Cap licitador podrà obtenir participacions que constitueixin més del 20 per 100 del 

valor total del capital de l’empresa, el que suposa un aportació màxima de 60.000,00 €, 

o inferior, en el cas que el capital esdevingués inferior a 300.000,00 €. Altrament, els 

licitadors hauran de realitzar una adquisició mínima de cinc participacions, per un import 

total nominal de 500,00 €.

6.3.- Participacions tipus C1.

L’oferta de les participacions del tipus C1 serà d’un total de 800  participacions.

Els sol·licitants hauran de realitzar una adquisició mínima de cinc participacions, 

per un import total de 500,00 €. Serà rebutjada qualsevol sol·licitud inferior quantia. En 

aquest sentit, estarà garantit un mínim de cinc participacions per sol·licitant, amb 

independència de que es tracti d’una persona física o una persona jurídica. Cada 

participant indicarà el nombre de participacions que voldria adquirir i, en el cas que, 

cobert el mínim garantit d’una participació per sol·licitant, hi hagi participacions sobrants, 

els sol·licitants adquiriran un nombre de participacions proporcional al nombre d’aquestes 

que figuri a la seva sol·licitud, prorratejant-se la quantitat de participacions a rebre 

proporcionalment a les ofertes.  Altrament, es podrà ampliar el nombre de participacions 

del tipus C1 proporcionalment amb les participacions del tipus C2 no adjudicades.

El procés es tancarà amb la finalització del termini establert per a la presentació 

de sol·licituds.

6.4.- Participacions tipus C2

L’oferta del nombre de les participacions del tipus C2 serà d’un total de 400 

participacions.

Els sol·licitants hauran de realitzar una adquisició mínima de cinc participacions, 

per un import de 500,00 €. Serà rebutjada qualsevol sol·licitud inferior quantia. En 

principi, estarà garantit un mínim de cinc participacions per sol·licitant, amb 

independència de que es tracti d’una persona física o una persona jurídica. Cada 

participant indicarà el nombre de participacions que voldria adquirir i, en el cas que, 
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cobert el mínim garantit d’una participació per sol·licitant, hi hagi participacions sobrants, 

els sol·licitants adquiriran un nombre de participacions proporcional al nombre d’aquestes 

que figuri a la seva sol·licitud, prorratejant-se la quantitat de participacions a rebre 

proporcionalment a les ofertes.  Altrament, es podrà ampliar el nombre de participacions 

del tipus C2 proporcionalment amb les participacions del tipus C1 no adjudicades.

El procés es tancarà amb la finalització del termini establert per a la presentació 

de sol·licituds.

En el cas que hi hagués més participacions tipus C sol·licitades que les 1200 que 

es liciten, el nombre de participacions que s’adjudicaran a cada participant es reduirà de 

forma proporcional a la quantitat de participacions que hagi sol·licitat i, en el cas que hi 

hagués més de 1200 licitadors, es procediria al repartiment de les participacions entre els 

sol·licitants mitjançant sorteig.

CLÀUSULA SETENA. Presentació de la documentació i les ofertes 
de subscripció

Els licitadors han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes de 

subscripció de participacions, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, 

mitjançant l’eina Sobre Digital, sempre que siguin persones o empreses obligades a 

relacionar-se electrònicament amb l’Administració. Les persones físiques particulars 

podran optar per presentar la sol·licitud de subscripció en el Registre General de 

l’Ajuntament durant el mateix termini de presentació. 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que 

regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada  del 

contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva 

alguna.

7.1.- Presentació de la documentació en el Registre General de l’Ajuntament (Només per 
a persones físiques particulars no obligades a relacionar-se electrònicament amb 
l’Administració i comú pels lots 2 i 3):

Les persones físiques particulars que optin per presentar la seva sol·licitud de 

subscripció de participacions en el Registre General de l’Ajuntament, perquè no estan 
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obligades a relacionar-se obligatòriament amb l’Administració, segons l’article 14 de la 

Llei 29/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques,  hauran de presentar al Registre General dins el termini de presentació, la 

següent documentació:

Instància en la què indiquin la seva voluntat de participar en nom propi en el 

procés de licitació per a la subscripció de participacions, indicant expressament el lot en 

què opten participar (C1 o C2), acompanyada d’un Sobre Únic que ha de contenir la 

següent documentació:

 Còpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport de la persona participant i/o, 

si s’escau, permís de residència.

Declaració signada sobre què està facultat/da per contractar amb l’Ajuntament, 

ja que té capacitat jurídica i d’obrar i no es troba en cap de les circumstàncies 

que es fixen en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic i concordant en el Reglament general, aprovat per Reial decret 

legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre.

 Que no té amb l’ajuntament o d’altres, cap tipus de deute de naturalesa 
tributària o via de constrenyiment, ni, en el seu cas, deutes no ateses en 
període voluntari.

 Declaració signada sobre el nombre de participacions a les que voldria 

optar.

 Resguard o justificant d’haver dipositat la quantitat nominal corresponent 

a les participacions a les que opta en el compte bancari 

7.2.- Presentació de proposicions mitjançant eina digital 

Totes les persones i empreses que estiguin obligades legalment a relacionar-se amb 

l’Administració presentaran les seves ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital. La 

presentació mitjançant aquesta eina serà opcional per a les persones físiques i no 

obligades legalment, que ho podran fer mitjançant la presentació en el Registre General 

de l’Ajuntament, conforme s’ha indicat a la clàusula anterior.

La licitació es farà en tres lots: El lot 1, on només poden concórrer les associacions que 

optin a ser cessionàries del 20% de les participacions del capital de l’empresa; El lot 2, 

on poden concórrer les persones físiques residents al municipi i persones jurídiques que 
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tinguin la consideració de petita i mitjana empresa amb la seu social al municipi i el lot 3, 

on poden concórrer les persones físiques i jurídiques que no compleixin els anteriors 

requisits establerts per al lot 2.

En definitiva, les proposicions de les associacions (socis tipus B) i persones físiques 

residents al municipi i persones jurídiques que tinguin la condició de petita i mitjana 

empresa amb seu social al municipal i obligació de relacionar-se electrònicament amb 

l’Administració (socis tipus C1) es presentaran exclusivament mitjançant l’eina de Sobre 

Digital accessible a l’adreça relativa al perfil del contractant de l’Ajuntament del Prat que 

trobaran a partir del següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/elprat/es_ES/cu

stomProf

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les 

empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 

continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari 

d’alta, d’activació de l’oferta.

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que 

les que designin en la declaració responsable per rebre els avisos de notificacions i

comunicacions electròniques.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de 

l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de 

què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, 

les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la 

en format electrònic en el/s sobre/s corresponent/s. Les empreses licitadores poden 

preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació 

de l’oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada 
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que formi part de la licitació (pel Sobre A no es requereix paraula clau, atès que la 

documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 

l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de 

les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 

empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 

aquesta o aquestes claus, ja que només les empreses licitadores la/les tenen i són 

imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat 

en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina 

web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 

correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 

desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 

garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de 

la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.

Les empreses licitadores han d’haver introduït la paraula clau abans de la 

finalització de l’acte d’obertura del sobre xifrat. Una vegada finalitzat l’acte d’obertura, 

sense que l’empresa hagi introduït la paraula de pas, serà responsabilitat de l’empresa 

licitadora que l’òrgan de contractació no pugui accedir al contingut del sobre 

corresponent.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 

accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 

l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 

necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es 

clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat 

dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que 

no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 

documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual 

no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 

corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja 

no es podrà modificar la documentació tramesa.
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Les empreses licitadores poden substituir i/o modificar l’oferta presentada, durant 

el termini de presentació d’ofertes, mitjançant la presentació d’una segona oferta, que 

suposarà la retirada de la primera, sempre que l’empresa licitadora així ho hagi advertit 

expressament i fefaent a l’òrgan de contractació.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina 

de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empres

es/index.xhtml?set-locale=ca_ES

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la 

LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues 

fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 

termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la 

seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 

l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 

aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 

retirada.

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació 

tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la 

que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 

modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest 

sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-

ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de 

documents en les ofertes trameses en dues fases.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 

de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per 

un virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament. 

Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un 

antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà 

responsabilitat d’elles que l’Ajuntament no pugui accedir al contingut d’aquests així com 
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la derivada dels danys ocasionats per cas de que finalment s’accedeixi i generi qualsevol 

dany.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 

en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de 

contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 

conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 

procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 

dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 

conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 

cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 

aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 

comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 

tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 

Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el 

cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 

impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 

electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 

finalitzat el termini de presentació.

L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 

Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o 

fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar 

eines de tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de 

contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen a l’apartat d’altra 

documentació numerats.

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 

es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública:

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empre

ses/index.xhtml?set-locale=ca_ES)
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D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:

*.rar; *.zip; *.pdf; *.doc; *.docx; *.rtf

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar 

la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden sol·licitar a 

l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació 

complementària, el qual facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat 

per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del 

transcurs  del termini de presentació de proposicions. 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 

l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el 

Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre 

oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials 

d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

LOT 1.- PER A LA SELECCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ (Soci tipus B):

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

Documentació administrativa per al procediment obert que té per objecte la selecció dels 

socis privats de la societat limitada d’economia mixta promoguda per l’Ajuntament del 

Prat de Llobregat amb la finalitat de la prestació de diversos serveis energètics, de 

conformitat amb la Memòria justificativa de la iniciativa pública en l’activitat econòmica 

aprovada definitivament pel Ple municipal en la sessió de 6 de juliol de 2022 (Exp. núm. 

24947/2022) (LOT 1):

o Declaració responsable conforme l’associació està facultada per contractar amb 

l’Ajuntament, ja que té capacitat jurídica i d’obrar i no es troba en cap de les 

circumstàncies que es fixen a l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic i concordant en el Reglament general, aprovat pel 
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Reial Decret legislatiu 1098/2001, de 12 d’octubre, segons l’ANNEX II del present 

plec.

o Que el signant ostenta la representació de l’associació que presenta l’oferta.

o Que l’associació compleix els requisits de solvència econòmica i tècnica establerts 

en aquest plec.

o Declaració responsable de la inscripció de l’associació en el Registre municipal 

d’entitats.

o Certificat d’inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

o Presentació dels Estatuts per l’acreditació de que, entre les seves finalitats, es 

troba la transició energètica descentralitzada i democràtica dintre del municipi.

o Compromís exprés de l’associació de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil, 

de la qual en sigui beneficiària l’Ajuntament, per un import equivalent al 20% del 

capital de l’empresa (màxim de 60.000,00 €).

SOBRE B: MEMÒRIA TÈCNICA I/O SOL·LICITUD DE NOMBRE DE 

PARTICIPACIONS

o Memòria que ha de recollir els aspectes previstos per l’apartat quart de la Clàusula 

Cinquena del present Plec.

LOT 2.- PER A LA SELECCIÓ SOCIS/ES PARTICIPACIONS TIPUS C1.

PER PERSONES FÍSIQUES RESIDENTS AL MUNICIPI I PER PERSONES JURÍDIQUES QUE 

TINGUIN LA CONDICIÓ DE PETITA I MITJANA EMPRESA AMB SEU SOCIAL AL PRAT DE 

LLOBREGAT (Socis Tipus C1):

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Documentació administrativa per al procediment obert que té per objecte la selecció dels 

socis privats de la societat limitada d’economia mixta promoguda per l’Ajuntament del 

Prat de Llobregat amb la finalitat de la prestació de diversos serveis energètics, de 
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conformitat amb la Memòria justificativa de la iniciativa pública en l’activitat econòmica 

aprovada definitivament pel Ple municipal en la sessió de 6 de juliol de 2022 (Exp. núm. 

24947/2022) (LOT 2):

 Per les persones físiques; Còpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport de 

la persona participant i/o, si s’escau, permís de residència.

 Persones jurídiques: Còpia de l’escriptura pública de constitució o fundacional de 

la persona jurídica, degudament inscrita en el Registre Mercantil o, en cas 

d’altres entitats jurídiques, en el Registre equivalent.

 Escriptura pública d’apoderament de la persona signant de la proposta.

 Declaració signada sobre què està facultat/da per contractar amb l’Ajuntament, ja 

que té capacitat jurídica i d’obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que 

es fixen en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic i concordant en el Reglament general, aprovat per Reial decret 

legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre, segons ANNEX II del present plec.

 Declaració signada de que no té amb l’ajuntament o d’altres administracions 

públiques, cap tipus de deute de naturalesa tributària o via de constrenyiment, 

ni, en el seu cas, deutes no ateses en període voluntari, així com cap deute amb 

la Seguretat Social.

 Únicament per a les PYMES: hauran de presentar l’acreditació de la condició de 

petita i mitjana empresa, conforme s’estableix a la clàusula Sisena, apartat 

segon del present plec. 

o Que el signant ostenta la representació de la societat que presenta l'oferta.

o Compromís signat pel representant de la societat d’assistir a la creació de 

l’empresa amb les condicions indicades al plec i quan així s’indiqui.

SOBRE B: MEMÒRIA TÈCNICA I/O SOL·LICITUD DE NOMBRE DE 

PARTICIPACIONS

Sobre B. Ofertes de participació en la societat limitada d’economia mixta:

 Declaració signada sobre el nombre de participacions a les que el licitador 

voldria optar.

 Resguard o justificant d’haver dipositat la quantitat nominal corresponent 

a les participacions a les que opta en el compte bancari 
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Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant el formulari adjunt al present 

plec com ANNEX I. Les sol·licituds que no es presentin a través d’aquest formulari o que 

no explicitin les dades que aquest requereix seran rebutjades per no ser considerades 

vàlides.

Les empreses licitadores han de signar digitalment les seves sol·licituds i els 

documents que la integren. 

Les sol·licitud de participacions dels socis tipus C1 i C2 s’han d’acompanyar del 

justificant d’ingrés de la quantitat dipositada al número de compte bancari. La no 

presentació d’aquest justificant comportarà el rebuig de la sol·licitud.

LOT 3.- PER A LA SELECCIÓ DE SOCIS/ES DE PARTICIPACIONS TIPUS C2

Les persones físiques o jurídiques que no compleixin les condicions establertes per optar 

a les participacions tipus C1, podran optar a les de tipus C2, de la següent forma:

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Documentació administrativa per al procediment obert que té per objecte la selecció dels 

socis privats de la societat limitada d’economia mixta promoguda per l’Ajuntament del 

Prat de Llobregat amb la finalitat de la prestació de diversos serveis energètics, de 

conformitat amb la Memòria justificativa de la iniciativa pública en l’activitat econòmica 

aprovada definitivament pel Ple municipal en la sessió de 6 de juliol de 2022 (Exp. núm. 

24947/2022) (LOT 3):

 Per les persones físiques; Còpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport de 

la persona participant i/o, si s’escau, permís de residència.

 Persones jurídiques: Còpia de l’escriptura pública de constitució o fundacional de

la persona jurídica, degudament inscrita en el Registre Mercantil o, en cas 

d’altres entitats jurídiques, en el Registre equivalent.

 Escriptura pública d’apoderament de la persona signant de la proposta.

 Declaració signada sobre què està facultat/da per contractar amb l’Ajuntament, ja 

que té capacitat jurídica i d’obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que 

es fixen en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
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Sector Públic i concordant en el Reglament general, aprovat per Reial decret 

legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre, segons ANNEX II del present plec.

 Declaració signada de que no té amb l’ajuntament o d’altres administracions 

públiques, cap tipus de deute de naturalesa tributària o via de constrenyiment, ni, 

en el seu cas, deutes no ateses en període voluntari, així com cap deute amb la 

Seguretat Social.

o Que el signant ostenta la representació de la societat que presenta l'oferta.

o Compromís signat pel representant de la societat d’assistir a la creació de 

l’empresa amb les condicions indicades al plec i quan així s’indiqui.

SOBRE B: MEMÒRIA TÈCNICA I/O SOL·LICITUD DE NOMBRE DE 

PARTICIPACIONS

o Sol·licitud del nombre de participacions amb les quals aspira participar en la 

creació de l’empresa.

o Resguard o comprovant bancari d’haver efectuat el dipòsit en euros en el compte 

bancari que s’indica en aquest plec als efectes de la creació de l’empresa mixta.

Les empreses licitadores han de signar digitalment les seves sol·licituds i els 

documents que la integren. 

Les sol·licitud de participacions dels socis tipus C1 i C2 s’han d’acompanyar del 

justificant d’ingrés de la quantitat dipositada al número de compte bancari.

7.3.- Termini de presentació:

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins 

del termini mínim de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà del primer dia hàbil 

següent al de la publicació de l’anunci d’exposició pública i licitació en el Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona. També es publicarà l’anunci al Perfil de contractant i al tauler 

d’anuncis de la corporació. En el Perfil de contractant s’anunciarà el dia últim per a la 

presentació de les proposicions.
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Les proposicions rebudes fora d’aquest termini, seran rebutjades.

Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que 

permeti resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament de l’oferta.

Si les 24 hores darreres del termini per a la presentació d’ofertes s’interromp el 

servei por causes tècniques o raons operatives de la pròpia plataforma, aquest termini es 

prorrogarà i es publicarà oportunament en el Perfil del contractant.

CLÀUSULA VUITENA. Òrgan de selecció: composició i procediment

8.1.- Composició de la Mesa de Selecció.

La qualificació de la documentació administrativa, la valoració de les ofertes i la 

proposta d’assignació s’efectuarà mitjançant un òrgan de selecció o Mesa composat de 

les següents persones o de les persones en qui deleguin aquesta tasca:

- Com a president, Joaquim Bartolomé Capdevila, Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció 

ambiental, Energia i Serveis Urbans, en condició de president de la Mesa o persona 

en qui delegui.

- Com a vocals: Montserrat Cutanda López, tècnica d’economia d’Organització o 

persona en qui delegui; Susana Laredo Porras, cap de Secció d’Energia i Canvi 

Climàtic o persona en qui delegui; Alicia Marcos Pérez, enginyera superior de la secció 

d’Energia de l’Ajuntament del Prat o persona en qui delegui; i Daniel Valenzuela 

Ortego, tècnic superior de Contractació i Patrimoni.

- Com a secretària de la Mesa, Mercedes Hernández Gómez, cap de Negociat de 

Contractació o persona en qui delegui.

8.2.- Funcionament de l’òrgan de selecció

Correspondrà al secretari/ària, a petició del president/a, la convocatòria de les 

reunions de l’òrgan de Selecció. Per a la vàlida adopció de decisions per part de l’òrgan 

de Selecció, caldrà l’assistència del president/a i del secretari/ària o de qui els 

substitueixin, i de la meitat més un dels seus membres. Les decisions es prendran en 

base als criteris establerts en aquest plec, per majoria simple. El president tindrà vot de 

qualitat en cas d’empat.
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8.3.- Procediment de selecció

8.3.1.- Admissió de candidatures.

Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, l’òrgan de selecció es 

constituirà i, previ l’examen de les sol·licituds presentades, determinarà quines 

compleixen els requisits d’admissió. En cas que observi alguna mancança, concedirà un 

termini no superior a tres dies naturals perquè la candidata corregeixi els defectes o les 

omissions detectades a la documentació presentada. Les sol·licituds que no compleixin 

els requisits o que no s’hagin esmenat en el termini indicat, seran rebutjades.

8.3.2.- Proposta de futurs socis

Posteriorment, l’òrgan de selecció procedirà a l’examen, d’una banda, del 

contingut de la Memòria presentada per les associacions candidates al lot de 

participacions tipus B i, conforme als criteris establerts a la Clàusula Cinquena d’aquest 

plec, proposarà motivadament la selecció de l’associació que consideri compleix millor els 

objectius de la futura empresa. Així mateix, l’òrgan elaborarà un llistat dels futurs socis 

tipus C, amb l’assignació de les participacions que resulti del càlcul matemàtic, conforme 

el que estableix la clàusula sisena. 

L’acta de la reunió en què s’hagin adoptat aquestes decisions, així com l’exclusió 

de les candidates que no compleixin els requisits d’admissió, es publicarà al perfil del 

contractant. Les candidates podran presentar al·legacions dins un termini de cinc dies a 

comptar des del dia següent al de la publicació. En cas que se’n presentessin, l’òrgan de 

selecció les resoldrà i publicarà la resolució adoptada al perfil del contractant. En cas que 

no s’haguessin presentat al·legacions, la designació esdevindrà definitiva.

La proposta definitiva dels candidats seleccionats per esdevenir futurs socis de la 

societat, juntament amb les participacions assignades s’elevarà al Ple, amb la 

consideració de que l’import del capital social inicial podrà ser objecte de variació en cas 

de la renúncia o de la impossibilitat sobrevinguda d’algun/ns dels participants de la 

signatura de la signatura de l’escriptura de constitució de l’empresa que comporti que no 

pugui esdevenir-ne soci. En cas que s’esdevingués la defunció d’alguna persona física 
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adjudicatària, els hereus no succeiran a la persona escollida com a soci/a, en els drets 

d’aquesta licitació.

Si no s’arribés al mínim legal de capital social per constituir una societat de 

responsabilitat limitada o si no es pot proposar l’assignació futura de participacions a 

socis tipus B o C tot respectant els percentatges establerts en la clàusula primera, l’òrgan 

de selecció proposarà al Ple motivadament l’obertura d’un nou termini de selecció de 

candidatures (amb o sense modificació del Plec de condicions) o l’arxiu de l’expedient 

sense constituir la societat.

CLÀUSULA NOVENA. Constitució de la societat

Un cop adoptats els acords plenaris corresponents, la constitució de la societat es 

formalitzarà en escriptura pública en el lloc i data que l’Ajuntament anunciarà amb una 

antelació mínima d’un mes. Les persones seleccionades hauran de personar-se en el lloc i 

data indicats i, en cas que no poguessin assistir-hi per a qualsevol causa, hauran de 

nomenar representant, mitjançant la corresponent escriptura pública d’apoderament, 

amb poder suficient per a l’acte. 

CLÀUSULA DESENA. Tractament de dades

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats 

de què les dades de caràcter personals que, en el seu cas, siguin recollits a través de la 

presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la 

contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat 

manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.

CLÀUSULA ONZENA. Règim Jurídic i Jurisdicció

La normativa aplicable a aquest procés de selecció de socis és la següent:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
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municipal i de règim local de Catalunya

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals (ROAS).

- Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 

d’octubre (RPEL).

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de Societats de Capital (TRLSC).

- Estatuts de la societat en constitució, aprovats pel Ple municipal el 6 de juliol de 

2022.

- El Reglament del Registre Mercantil, aprovat pel Reial Decret 1784/1996, de 19 de 

juliol.

- La Directiva (UE) 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 

2019, sobre normes comuns pel mercat interior de l’electricitat i per la que es 

modifica la Directiva 2012/27/UE

- Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les 

controvèrsies que sorgeixin entre les parts com a conseqüència de l’aplicació d’aquest 

plec.

El Prat de Llobregat, 

F_GRPFIRMA_CAPS
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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:
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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
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ANNEX II.- DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN 
CAP PROHIBICIÓ PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ

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, 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 l'empresa té capacitat jurídica i d'obrar. 

2.- Que l’empresa es troba facultada per contractar amb l’Administració, no trobant-se 
comprès/sa en cap de les circumstàncies previstes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic i concordant en el Reglament general, 
aprovat per Reial decret legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre.

3.- Que l’empresa no té amb l’ajuntament o d’altres, cap tipus de deute de naturalesa 
tributària o via de constrenyiment, ni, en el seu cas, deutes no ateses en període 
voluntari.

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

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

Signatura digital
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ANNEX III.- DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA CONDICIÓ DE 
PETITA I MITJANA EMPRESA

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, 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 té la consideració de petita i mitjana empresa segons la normativa vigent. 

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

Segon.- 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.

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

Signatura digital




