
 
 
 
 

PROPOSTA DE REGLAMENT INTERN DEL CONSELL DE PERSONES USUÀRIES DE 
BARCELONA ENERGIA 

 
Article 1. Naturalesa i objectius del Consell. 
 
1. El Consell de persones usuàries (d’ara endavant Consell) és un òrgan de Barcelona              
Energia (la societat TERSA en la seva dimensió d’operador energètic, d’ara endavant BE).             
Així doncs, les funcions del Consell, que es definiran en aquest Reglament, es limiten a               
l’àmbit de BE . 
 
Podran ser membres del Consell totes les persones usuàries privades titulars del contracte             
de subministrament de BE.  
 
2. El Consell té l’objectiu d’establir una interlocució permanent entre el Consell            
d’Administració i la Junta General de la Societat amb els usuaris de BE. 

 
En aquest sentit, neix amb la voluntat de les institucions accionistes de TERSA de garantir la                
participació dels usuaris i usuàries i de la societat civil organitzada en les decisions de               
l’operador energètic, informats per la voluntat de democratitzar tot el cicle de generació,             
comercialització i consum energètic. 
 
Així, tots els òrgans de BE estaran a disposició del Consell per a donar suport per a                 
l’exercici de les  funcions que li són pròpies.  
 
Article 2. Funcions del Consell  
 
1. Són funcions del Consell  de BE les següents. 
 
a.- Elaboració de propostes al Consell d’Administració i a la Junta General de TERSA en tant                
que operador energètic en relació amb l’orientació general de la Societat i en la definició de                
les seves prioritats així com la Memòria Anual sobre la tasca del Consell . 
 
b.- Participació i definició de la política de conscienciació i pedagogia social sobre l’ús de les                
energies renovables, la pobresa energètica i el consum responsable  
 
c.- Participació en la definició de les inversions de BE  . 
 
d.- Emissió d’informe preceptiu no vinculant a la Junta General prèvia a l’aprovació dels              
preus de BE. 
 
e.- Elaboració d’estudis o dictàmens propis de les seves funcions per iniciativa pròpia o a               
petició de la Junta General, del Consell d’Administració o del o de la Gerent. 
 



 
 
 
 
2. Aquestes funcions s’exerceixen mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens, propostes i          
suggeriments en funció del tipus de competència. 
 
Article 3. Òrgans del Consell. 
 
Són òrgans del Consell: 

1. L’Assemblea 
2. La Comissió Permanent. 
3. El President/a 
4. El Secretari/ària 

 
Article 4.- Assemblea 
 
1. L’Assemblea és l'òrgan de decisió del Consell . Tots els usuaris privats de BE en poden                 
ser membres i en aquesta mesura en formen part per dret propi i irrenunciable. Podran               
formar part també de l’Assemblea entitats sense ànim de lucre del sector i veïnals, amb veu                
però sense vot. 

 
2. L'elecció dels membres de la Comissió Permanent, que han de ser membres del Consell i                
ser majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea. A tal efecte es presentaran candidatures               
individuals fins 24 hores abans de la votació, que seran lliurades i validades per              
Secretari/ària. En el cas de les candidatures presentades per persones treballadores de BE,             
serà decisió de l’Assemblea avaluar si s’accepta la candidatura o es declina, en cas que es                
consideri que hi ha un conflicte d’interessos.  
 
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’ Assemblea, incloent-hi els absents,              
els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 
 
4. L’ Assemblea té les facultats següents: 
 
a) Aprovar els documents relatius a les funcions del Consell definides a l’article 2d), 2e) del                
present Reglament.  
 
b) Nomenar al President/a del Consell  i als altres membres de la Comissió Permanent.  
c) Aquelles que li siguin atribuïdes o requerides per l’ Assemblea, i pels altres òrgans de la                 
Societat TERSA (Junta General, Consell d’Administració i la Presidència de la Societat). 
 
Article 5. Sessions de l’ Assemblea  
 
1. L’ Assemblea es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any. Serà convocada                
pel President/a a proposta de  la Comissió Permanent. 
 
2. La Junta General, el Consell d’Administració o la Presidència de la Societat TERSA i la                
Comissió Permanent del Consell podran sol·licitar al President/a del meritat Consell de            
convocar-la de forma extraordinària i motivada tantes vegades com ho estimin necessari.  
 



 
 
 
 
Igualment, a petició d’un 10% dels membres del Consell . En aquest cas el President/a               
l’haurà de convocar en el termini dels següents 30 dies naturals a comptar des de la data en                  
que es sol·licita formalment. 
 
Article 6.- Funcionament de l’ Assemblea  
 
1. La convocatòria de l’ Assemblea ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la                  
data i l'hora de la reunió i els esborranys d’actes de sessions anteriors que hagin de ser                 
aprovades en la sessió. 
 
2. La convocatòria s'ha de notificar amb quinze dies d’antelació a la data de la sessió                
individualment i a través de mitjans electrònics al canal electrònic o l’adreça electrònica –de              
forma alternativa- que assenyali cada membre del Consell . S’entendrà realitzada la            
convocatòria des del moment que sigui accessible, físicament o telemàticament, per als seus             
membres. 
 
3. Les sessions de l’ Assemblea les presideix el President/a del Consell . En cas d’absència,                
malaltia o vacant del President/a aquest pot delegar les seves funcions en un membre de la                
Comissió Permanent o el podrà substituir el membre de més edat de la Comissió Permanent               
i en cas d’absència o malaltia d’aquest últim el següent membre de més edat de la Comissió                 
Permanent fins a la seva efectiva substitució.  
 
4. El Secretari/ària estendrà l'acta de cada sessió, que ha de signar juntament amb el               
President/a. Hi ha de figurar la data i l’hora d’inici i de finalització de la sessió, la relació de                   
les persones assistents, un extracte de les deliberacions i les persones que hi ha intervingut,               
els vots emesos i  acords adoptats i el resultat  de les votacions. 
 
Al començament de cada sessió de l’ Assemblea s’aprovarà l'acta de la sessió anterior, amb               
les esmenes que corresponguin (si escau). L'acta i qualsevol altra documentació que formi             
part de l’ordre del dia de la sessió ha d'estar a disposició dels membres del Consell amb                 
cinc dies d’antelació a la celebració de la sessió a la seu de BE. 
 
5. A les reunions de l’ Assemblea podran participar representants dels altres òrgans de la               
societat TERSA, amb la finalitat d’informar dels aspectes de l’ordre del dia del que disposin               
d’informació, així com per explicar les qüestions sobre el funcionament de BE, que els sigui               
requerit per la Comissió Permanent.  
 
Article 7. Acords de l’ Assemblea 
 
1.- L’ Assemblea es constitueix vàlidament sempre que hi siguin presents el President/a i el               
Secretari/ària o d’aquells que legalment els substitueixin.  
 
El sistema de votació serà la votació ordinària. En les sessions de l’ Assemblea, correspon               
un vot a cada membre del Consell . El vot pot ser emès en sentit positiu o negatiu i els                    
membres de l’ Assemblea poden abstenir-se de votar. 
 
Els acords es prenen per majoria simple de vots dels membres presents o representats.              
Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.  
 
La delegació de vot es farà en un altre membre de forma expressa en document, que es                 
lliurarà al Secretari/ària abans de l’inici de la sessió. 



 
 
 
 
 
2.- Així mateix, s’admet la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per             
correspondència postal, comunicació telemàtica –en la mesura que es disposi dels mitjans            
electrònics adequats- o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets            
d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi                
l'autenticitat.  
 
S'entén que l'acord s'adopta en la sessió corresponent de l’ Assemblea. 
 
Els serveis administratius de BE garantiran –en el cas que es pugui disposar dels mitjans               
electrònics adequats- els mecanismes de participació telemàtica sota la supervisió del           
Secretari/ària. 
 
A tal efecte la Comissió Permanent aprovarà un reglament de funcionament del vot             
telemàtic. 
 
Article 8.- Composició de la Comissió Permanent 
 
1. Componen aquest òrgan el President/a, el Secretari/ària i entre 3 i 8 vocals escollits               
d’entre els membres del Consell . La composició d’aquest òrgan serà paritària entre dones i               
homes. 
 
2. L'elecció dels membres de la Comissió Permanent, que han de ser membres del Consell i                
ser majors d’edat, es fa per votació de l’ Assemblea. A tal efecte es presentaran               
candidatures individuals fins 24 hores abans de la votació, que seran lliurades i validades              
per Secretari/ària. 
 
3. Seran també membres de la Comissió Permanent, fins a quatre persones representants             
d’entitats sense ànim de lucre del sector i veïnals, amb veu però sense vot, escollits per                
votació de l’ Assemblea a proposta de la Comissió Permanent sortint o per un grup de més                 
de vint-i-cinc membres del Consell.  

4. Els membres de la Comissió Permanent seran renovats cada quatre anys per             
l’Assemblea, i podran romandre un màxim de 2 mandats consecutius (8 anys). La Comissió              
Permanent té la voluntat de rotar les persones membres i càrrecs de manera esglaonada i               
progressiva. Procurant evitar substitucions en bloc de totes les seves membres. 

5.- En cas de vacants a la Comissió Permanent, podran ser substituïdes fins la següent               
Assemblea per la pròpia Comissió Permanent. La Comissió Permanent votarà la           
incorporació dels membres per majoria. En cas que hi hagi més d’un candidat per cada               
vacant, s’incorporarà qui obtingui més suports. 
 
6.- A les reunions de la Comissió Permanent podran participar representants dels altres             
òrgans de la societat TERSA, amb la finalitat d’informar dels aspectes de l’ordre del dia del                
que disposin d’informació, així com per explicar les qüestions sobre el funcionament de la              
societat TERSA, en tant que operador energètic, que els sigui requerit per la pròpia              
Comissió Permanent.  
 
Article 9.- Funcions de la Comissió Permanent 
 



 
 
 
 
És facultat de la Comissió Permanent totes aquelles que no estan expressament reservades             
a l’ Assemblea i que siguin competència del Consell . 
 
Així mateix, serà la seva responsabilitat acordar totes les comunicacions que es dirigeixen al              
conjunt de membres del Consell . 
 
També es podrà crear grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç les                 
seves funcions. 
 
Article 10. Funcionament de la Comissió Permanent 
 
1. La Comissió Permanent, es reunirà de forma ordinària, un mínim d’una vegada cada dos               
mesos i serà convocada pel President/a. 
 
També podrà ser convocada de forma extraordinària i motivada a proposta d’un terç de la               
Comissió Permanent. En aquest cas el President/a haurà de convocar la Comissió            
Permanent en el termini dels deu dies hàbils següents i amb una antelació de tres dies                
hàbils. 
 
2. La Comissió Permanent ordinària queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb una             
antelació de quinze dies i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres presents                  
o representats. 
 
3. Els membres de la Comissió Permanent estan obligats a assistir a totes les reunions que                
es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del           
President/a o del Secretari/ària o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària               
sempre. 
 
Els membres que no assisteixin podran delegar el seu vot, de forma fefaent, en un altre                
membre de la Comissió Permanent. 
 
4. La Comissió Permanent pren els acords per majoria simple de vots del assistents i               
representats. 
 
Article 11.-Presidència. 
 
1. Són pròpies de la presidència les funcions següents: 
 
a.-  Presidir i dirigir els debats, tant de l’ Assemblea com de la Comissió Permanent. 
b.- Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 
c.- Convocar les sessions tant de l’ Assemblea com de la Comissió Permanent. 
d.- Les atribucions que li siguin delegades per l’ Assemblea. 
 
Article 12.- Secretaria 
 
El Secretari o Secretària ha de custodiar la documentació del Consell , aixecar, redactar i               
signar les actes de les reunions de l’ Assemblea i de la Comissió Permanent, emetre els                
certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de membres del Consell , així                 
com supervisar el vot telemàtic. 
 
Article 13.-  Les comissions o grups de treball 



 
 
 
 
 
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'ha de plantejar un mínim de                 
cinquanta membres del Consell que vulguin formar-los, i han de ser aprovats per la              
Comissió Permanent. També poden ser aprovats a proposta d’aquesta i de l’ Assemblea. 
 
Article 14.- Disposició transitòria 
 
L’impuls de la creació del Consell , correspon a la Junta General que aprova el Reglament                
Intern i la seva creació, incorporant quan sigui adient aquest òrgan de la Societat als               
Estatuts. 
 
El Secretari/ària del Consell d’Administració de TERSA, que actua com a secretari/ària de la              
Junta General, convocarà l’ Assemblea per a la seva Constitució, la qual nomenarà en la               
seva primera sessió la Comissió Permanent Transitòria.  
 
Aquesta Comissió Permanent Transitòria serà renovada una vegada el Consell superi la            
xifra dels cinc-cents membres o, en qualsevol cas, a l’any de ser nomenada. 
 
Disposició final. Entrada en vigor. 
 
Aquest Reglament entra en vigor l’endemà de la seva aprovació per la Junta General de la                
Societat TERSA. 
 

 
 
 


