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Dictamen que proposa prendre en consideració la Memòria justificativa de
l’exercici d’activitat econòmica de comercialització, producció, explotació,
manteniment i serveis complementaris relacionats amb la generació
pública d’energia.
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El Ple de l’Ajuntament d’Esplugues va acordar la incoació d’expedient d’iniciativa
pública pel desenvolupament d’activitat econòmica consistent en la realització de
diferents serveis i activitats relacionats amb l’energia en sentit ampli, tals com la
producció, l’explotació, la comercialització, el manteniment i els serveis
complementaris relacionats amb el subministrament d’energia elèctrica,
l’eficiència energètica i el desenvolupament d’energies renovables. L’acord
d’incoació de l’expedient contemplava també la creació de la Comissió d'estudi
prevista al Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, que s’havia
d’encarregar de redactar la preceptiva Memòria justificativa.
La Comissió designada ha procedit a la redacció de la Memòria justificativa, el
text del qual consta incorporat a l’expedient administratiu.
Del de la Memòria formulada es desprenen les següents conclusions succintes:
•
L’exercici per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat d’una iniciativa
pública consistent en l’activitat econòmica de comercialització, producció,
explotació, manteniment i serveis complementaris relacionats amb la generació
pública d’energia està plenament justificada des del punt de vista de la
conveniència per a l’interès públic i constitueix una oportunitat per assolir un
model energètic més sostenible, que tendeix a maximitzar la generació d’energia
per mitjà de recursos renovables locals, a reduir el consum d’energia final amb
l’aplicació de mesures d’estalvi i fen un ús més intel·ligent dels recursos
renovables locals en totes les activitats i serveis que desenvolupa.
•
L’exercici d’aquesta iniciativa pública està emparada per la legislació
vigent i, encara que no es troba entre les matèries sobre les que l’Ajuntament té
competències pròpies, és susceptible de ser realitzada atès que concorren els
requisits d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i d’inexistència
d’execució simultània del mateix servei per altra Administració Pública.
•
La forma jurídica més adequada per l’exercici de la iniciativa pública és la
gestió directa mitjançant societat de capital participat per diverses
administracions locals que en l’actualitat ja es troba en funcionament i a la que
aspira a integrar-se l’Ajuntament mitjançant l’adquisició d’una part de les seves
accions, en nombre i condicions adequades per garantit que aquesta societat
pugui ser considerat mitjà propi de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
•
El pressupost financer de l’actuació es limita a l’adquisició de 30 accions
per un valor total de 10.322,70 EUR.
•
L’exercici de la iniciativa pública, en la forma contemplada en aquesta
Memòria, fan preveure a la vista del Pla de viabilitat efectuat per l’empresa
Energyhouse, l’AMB i l’equip tècnic de Barcelona Energia, especialitzats en
temes elèctrics, s’ha efectuat l’estudi econòmic que s’adjunta com annex II, del
qual es desprèn que adherint-se a la comercialitzadora pública s’obtindria un
marge net positiu. És a dir, les premisses i escenaris estudiats, es podrien
obtenir marges nets anuals de l’ordre de 25.979,09 €/any, que equivaldria a un
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2,50 % d’estalvi respecte la facturació total de l’ajuntament. El cost que
actualment s’està obtenint per la compra d’energia està ajustat, però disposant
d’una comercialitzadora pròpia es disposarà de més capacitat de millora i
d’actuació per tal de poder desenvolupar accions complementàries a la pròpia
comercialització d’energia elèctrica.
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En definitiva, i com a Conclusió Final d’aquesta Memòria, l’exercici de la iniciativa
consistent en l’activitat econòmica de comercialització, producció, explotació,
manteniment i serveis complementaris relacionats amb la generació pública
d’energia, en la forma i amb l’abast descrits és beneficiosa per a l’interès públic
i general de la ciutadania d’Esplugues de Llobregat i també és beneficiosa per a
la Hisenda municipal, en la mesura que comportarà, previsiblement, un beneficis
econòmics a curt termini que justifiquen sobradament la inversió a realitzar.”
Per la qual cosa i prenent en consideració el que determina el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny (ROAS),
Es proposa al Ple:
Primer.- Tenir per conclòs l’encàrrec efectuat a la Comissió d’estudi i per
formulada la Memòria justificativa de l’exercici d’activitat econòmica de
comercialització, producció, explotació, manteniment i serveis complementaris
relacionats amb la generació pública d’energia.
Segon.- Prendre en consideració la Memòria justificativa formulada per la
Comissió d’estudi i sotmetre-la a informació pública per un període de trenta dies
hàbils, comptats des de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona. L’anunci també es farà públic mitjançat el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i el web municipal. Durant el període d’informació pública les
persones interessades podran formular les al·legacions i reclamacions que
estimin convenients.
Tercer.- Sol·licitar, d’acord amb l’article 3.1 del Decret 208/2015, de 22 de
setembre, els informes preceptius sobre inexistència de duplicitats i sobre
sostenibilitat financera a través de la Direcció General d'Administració Local del
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- A la vista de les al·legacions o reclamacions presentades es procedirà a
la seva proposta de resolució i a l’elevació al Ple de la Corporació l’acord
d’aprovació definitiva de l’expedient d’exercici de l’activitat econòmica.
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a
l’empresa Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA).
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