
 

 

DECRET DE LA PRESIDÈNCIA 

Data: 06 de juliol de 2020 

Assumpte: APROVACIÓ DE LA CANDIDATURA DE L’IES BERNAT GUINOVART COM A 

CENTRE EDUCATIU PARTICIPANT A L’ACCIÓ DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA AMB 

CÀRREGUES NO LINEALS DEL PROJECTE ESMES.

 

Vist l’expedient per a la selecció del CENTRE EDUCATIU AMB CÀRREGUES NO 

LINEALS PER A REALITZACIÓ D’UN PLA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA INCLOENT LA 

INSTAL·LACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM AL 

PROJECTE ESMES (ENERGY SMART MEDITERRANEAN SCHOOLS NETWORK) DEL 

CONSORCI DE LA RIBERA, resulten els següents 

 

Antecedents  

1. L’àrea d’Energia del Consorci de la Ribera va presentar a finals de 2017 una proposta 

de projecte anomenada ESMES (acrònim de Energy Smart Mediterranean Schools 

Network) a la Comissió Europea en el marc del programa ENI CBC MED, atès que el 

principal objectiu del Consorci de la Ribera és contribuir al desenvolupament sostenible 

de la comarca de la Ribera. 

2. L’objectiu principal del projecte ESMES és l’optimització del consum d’energia en centres 

educatius públics a través d’una gestió innovadora de l’eficiència energètica basada en 

la monitorització d’aquesta. 

3. Una de les línies principals d’actuació a executar al projecte és la realització d’un pla 

d’eficiència energètica per a un centre educatiu amb càrregues no lineals incloent la 

instal·lació d’una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum.  

4. La proposta de projecte va ser aprovada, desprès de diferents fases, per la Comissió 

Europea al 2019. 

5. Així s’inicià per resolució de la presidència al gener de 2020 un procediment de selecció 

del centre educatiu amb càrregues elèctriques no lineals de la Ribera interessats en 

participar-hi amb aquesta línia d’acció del projecte. D’aquesta iniciativa es va donar 

compte en la Junta General de Consorci de data 2 de novembre de 2016. 

6. Inicialment es varen rebre l’expressió d’interès de 3 Instituts d’Educació Secundària amb 

cicles formatius de la comarca de la Ribera i que, posteriorment es va formalitzar en 

temps i forma dos candidatures. La candidatura de l’IES Arabista Ribera (Carcaixent) i 

l’IES Bernat Guinovart (Algemesí). 

7. Posteriorment, se’ls va sol·licitar diversa informació sobre el centre per tal d’avaluar la 

seua major o menor aptitud per participar-hi en aquesta acció del projecte ESMES. 

 

Consideracions 

Els serveis tècnics de l’àrea d’Energia del Consorci de la Ribera han valorat la idoneïtat 

dels dos centres educatius candidats en funció dels objectius del projecte ESMES i dels criteris 

de valoració de l’aptitud seleccionats anteriorment. 



Atès que segons consta a l’informe dels serveis tècnics del Consorci de la Ribera, la 

candidatura de l’IES Bernat Guinovart suma un total de 75.4 punts mentre que la proposta de 

l’IES Arabista Ribera comptabilitza un total de 70.3 punts. 

Atès que entre les finalitats del Consorci de la Ribera, segons l’article 4 dels seus Estatuts, 

es troba el d’actuar com a agència comarcal d’energia. 

D’acord amb les facultats atribuïdes a la Presidència pels Estatuts del Consorci de la 

Ribera, 

 

DISPOSE: 

PRIMER.- Aprovar la candidatura de l’I.E.S Bernat Guinovart d’Algemesí com a centre educatiu 

amb càrregues no lineals on es van a desenvolupar les accions 4.1 i 5.1 del projecte ESMES que, 

de forma resumida, contemplen la realització d’un pla d’eficiència energètica incloent-hi la 

instal·lació d’una planta fotovoltaica per a autoconsum. El pla d’acció a dissenyar haurà de tindre 

una vessant clara d’innovació i les millores proposades i haurà de tindre en compte la instal·lació 

fotovoltaica a instal·lar. A més a més, aquesta es dissenyarà tenint en compte l’especificitat de 

les càrregues no lineals que normalment representen alts pics de demanda instantanis. 

Aquestes activitats es desenvoluparan de conformitat amb els requeriments assumits amb el 

mateix projecte i l’aportació econòmica requerida, així com el conveni administratiu amb el centre 

educatiu. L’aportació econòmica i els compromisos adquirits pel fet de participar al projecte es 

detallen a continuació: 

1. Fer l’aportació econòmica de 14,725.14 € corresponent al percentatge del pressupost 

del projecte no subvencionat per la Comissió Europea; La forma de pagament seria: 

a l’any 2020, es liquidaria la quantitat de 3,606.54 €; Al 2021 l’aportació seria de 

8,926.05 €, i; Al 2022 el centre educatiu aportaria 2,192.55 €. 

2. Assistir al CONSORCI en totes les qüestions requerides referents al projecte referents 

al centre educatiu i les seues instal·lacions; 

3. Subministrar tots els documents (plànols, factures, etc.) i informacions necessaris per 

a l’execució satisfactòria del projecte. 
4. Sol·licitar el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport al projecte i gestionar 

els permisos necessaris per portar a terme el projecte al centre educatiu; 

5. Involucrar a la comunitat educativa en la realització del projecte al centre; 

6. Anomenar 1/2 representant/s del centre que actue com a contacte i que ajude a la 

implementació del projecte. 

7. Col·laborar amb el Consorci de la Ribera en l’organització de tallers i altres actes de 

dinamització del projecte. 

8. Difondre el projecte i els seus resultats. Incloure la informació del projecte a la web 

del centre. 

9. Signar el un acord entre ambdues entitats on s’estipulen els compromisos d’una i 

l’altra part. 

SEGON.- Notificar aquesta resolució al centre educatiu IES Bernat Guinovart d’Algemesí perquè 

amb un termini de 15 dies hàbils, a partir de la recepció de la present notificació d’adjudicació, 

signe el conveni interadministratiu amb el Consorci de la Ribera. 

Ho mana i ho signa el President, a Algemesí a 06 de juliol de l’any 2020. 
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