
Informe jurídic en relació a la proposta de participació en els acords fundacionals de
la “Associació de Municipis i Entitats per a l’Energia Pública (AMEP)”.

1. Objecte.

És objecte del present informe l’anàlisi de la proposta d’aprovació dels acords per a la constitució per
part de l’Ajuntament de Terrassa, juntament amb els ajuntaments i entitats que han signat el Protocol
relatiu a mesures d’impuls, i altres municipis que s’han anat adherint amb posterioritat, de l'Associació
de  Municipis  i  Entitats  per  l’Energia  Pública  (AMEP),  amb  la  finalitat  de  difondre  i  promoure  la
titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com
donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per
impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible.

2. Consideracions jurídiques.

Primera.-  normativa d’aplicació.

El present expedient es tramita conforme les disposicions contingudes en la legislació següent:

 La disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.

 El títol XI del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

 La resta de normativa aplicable, entre la qual hi ha la de dret administratiu i règim local.
 En tant que la futura associació exercirà llurs funcions en l’àmbit de Catalunya, també serà

d’aplicació les previsions de la Llei  4/2008, de 24 d'abril,  del llibre tercer del codi civil  de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 Llei Orgànica 1/2002, reguladora del Dret d’Associació.
 Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel que es regula el règim de les organitzacions associatives

dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent.

Segona.-  facultats municipals per a la constitució.

D’acord amb el que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, les entitats locals poden constituir associacions, d’àmbit estatal o autonòmic,
per a la protecció i promoció dels seus interessos comuns. També l’apartat sisè de l’article 2 de la Llei
Orgànica 1/2002, reguladora del Dret d’Associació, permet a les entitats públiques exercitar el dret
d’associació  entre  sí,  o  amb  particulars,  i  atorga,  en  el  seu  article  3,  capacitat  per  a  constituir
associacions i formar part de les mateixes a les persones físiques i a les jurídiques, siguin aquestes
públiques o privades. 

Tercera.-  règim jurídic aplicable a l’associació.

De forma concordant  amb les previsions normatives referides a l’apartat  anterior,  el  règim jurídic
aplicable a l’associació és el previst al text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en
els seus articles 133 a 136, així com el que es contempla en el Títol III del Codi Civil de Catalunya,
segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones jurídiques i supletòriament per la legislació
estatal en matèria d’associacions.

Quarta.-  Procediment i òrgan competent.

D’acord  amb  el  les  previsions  normatives  indicades  anteriorment,  la  creació  d’organitzacions
associatives requereix l’acord adoptat pels ens locals interessats i aprovació dels estatuts.

Segons determina la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i concordants de la Llei Municipal
i del règim local de Catalunya, els acords per a la creació, modificació o dissolució d’organitzacions
associatives, així com l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i modificació dels seus estatuts, correspon
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al Ple municipal previ dictamen de la comissió informativa competent, i requerirà el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a la seva adopció.

D’acord  amb el  Decret  110/1996,  de 2  d’abril,  pel  que es  regula  el  règim de les  organitzacions
associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent, no s’estableix en el procediment
de l'aprovació de constitució d'un ens d'aquest tipus que hi hagi d'haver informació pública.

4. Conclusions.

Atenent  les  anteriors  consideracions,  s’informa  favorablement  la  proposta  d’aprovació  per  a  la
constitució  per part  de  l’Ajuntament de Terrassa,  juntament amb altres ajuntaments i  entitats,  de
l'Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP).

Terrassa, 11 de novembre de 2020

XXXXXXXXXXXXXX,
Cap XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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