
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA CELEBRADA EN 
DATA  14 DE JULIOL DE 2020 
 
En el Saló d’Actes de la Mancomunitat de la Ribera Alta sent les tretze hores del dia 14 de juliol de 
2020, es reuneixen, els representants del Consorci de la Ribera, que es detallen a continuació. 
 
ASSISTENTS: 
 

REPRESENTANTS CONSORCI GRUP POLÍTIC MANCOMUNITAT 

OSCAR NAVARRO TORRES PRESIDENT DEL CONSORCI RIBERA BAIXA 

TXEMA PELÁEZ PALAZÓN PRESIDENT M.RIBERA ALTA RIBERA ALTA 

PERE BLANCO VEGA ESQUERRA UNIDA RIBERA ALTA 

JESUS TIERRASECA RODRIGUEZ GRUP MIXTE RIBERA ALTA 

ANTONIO HERNANDIZ CHERMES GRUP CIUDADANOS RIBERA ALTA 

FRANCISCO TERUEL MACHI PP RIBERA ALTA 

ARTURO ESCRIG CATALÁ PRESIDENT M.RIBERA BAIXA RIBERA BAIXA 

JUDITH CAPELLINO VENTURA GRUP ESQUERRA UNIDA RIBERA BAIXA 

FELIP HERNANDIS SANCHO GRUP ESQUERRA UNIDA RIBERA BAIXA 

Mª AMPARO GINER LORENZO UXB(UNITS PER BENICULL) RIBERA BAIXA 

 
 
NO ASSISTIREN: 
 

REPRESENTANTS CONSORCI GRUP POLÍTIC MANCOMUNITAT 

JOSE VICENTE ALEMANY MOTES GRUP SOCIALISTES ALGINET RIBERA ALTA 

ORO AZORIN CANET GRUP COMPROMIS RIBERA BAIXA 

ROSALINA AVIÑÓ LLINARES GRUP SOCIALISTA RIBERA BAIXA 

HECTOR ROIG ROIG COMPROMIS RIBERA ALTA 

MARTA TRENZANO RUBIO SOCIALISTA RIBERA ALTA 

ANTONIO CARRATALÁ MINGUEZ CIUTADANS PER ALBERIC RIBERA ALTA 

VICENTE MARRADES ESPARZA GRUP COMPROMIS RIBERA BAIXA 

MARIA TERESA MATEOS 
NAVARRO 

GRUP SOCIALISTA RIBERA BAIXA 

 
 
Així mateix assisteix per delegació del Secretari-Interventor del Consorci, com a Secretaria accidental 
Andrea García Alcantarilla, Tècnica Jurídica de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
Ordre del dia: 
 
1.APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 Donat compte de l'acta de la sessió de  data 12/12/2019, s'aprova per unanimitat. 
 
2.DONAR COMPTE DELS PROGRAMES/ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN EN LES AREES 
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.  
 

Es dona compte per la Presidència de les activitats previstes dins dels programes que es desenvolupen 
en l’àrea de treball de Promoció Econòmica del Consorci, segons la informació remesa als/a les 
Srs./Sres. representants. 



 

Explica el President en base a la documentació que s’ha remes/penjat en el link de la convocatòria. 
 En este sentit, cal destacar, entre altres, la nova convocatòria/subvenció de la GVA/ LABORA que ja 
ha eixit en relació als Pactes per l’Ocupació  i en el que participarà el Consorci com els anys anteriors  

 “Impulsa digitalització i sostenibilitat”  
 

És un projecte d’innovació social, que a través de les noves tecnologies i la digitalització, pretén crear 
un ecosistema digital sostenible que integre recursos i accions que permeten una transformació digital 
social i empresarial sostenible, que milloren l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat del teixit 
empresarial de la comarca, reduint l’impacte en l’ocupació i desenvolupament local provocat per la 
COVID-19 i impulsant la revitalització de l’economia en la Ribera de Xúquer. 
 
Així mateix es dona compte de la celebració el darrer 7 de juliol de 2020 de I FÒRUM D’ESTRATÈ-
GIES TERRITORIALS DE LA RIBERA DEL XÚQUER 
 
Objectiu: prioritzar les línies d'actuació en la comarca en matèria d'empresa i ocupació, tenint presents 
les conseqüències de la COVID-19. en el marc de les Estratègies Territorials d’Ocupació de la Ribera 
de Xúquer, que el PATER (Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera) està elaborant amb la col·la-
boració de la Universitat de València i LABORA (Servei Valencià de Formació i Ocupació). 
 
Explicà el Sr. President de l’èxit d’assistència i participació de la jornada , a través de la plataforma on-
line zoom, de representants de tots els sectors empresarials, sindicals i socials de la comarca relacio-
nats en la promoció econòmica, amb les conclusions que s’han fet arribar als srs representants 
 
3.DONAR COMPTE DELS PROGRAMES/ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN EN LES AREES 
DE PROMOCIÓ TURÍSTICA. 
 

Es dona compte per la Presidència de les activitats previstes, dels programes que es desenvolupen en 
l’ àrea de treball de Turisme del Consorci, segons la informació remesa als/a les Srs/sres. 
representants. 

Explica el President en base a la documentació que s’ha remes/penjat en el link de la convocatòria. 
Enguany ja no hi han Plans/Subvenció GVA/Diputació de Competitivitat Turística com en els tres anys 
anteriors, però es continua desenvolupant els projectes que es van posar en marxa en anys anteriors i 
altres nous que es destaquen en la documentació remesa. 

En eixe sentit, es destaca el següent : 
 

 ACTUACIONS EN MARXA ÀREA DE TURISME 2020 RIU XÚQUER: 
1.- Impuls de l ´actuació de neteja de deixalles del riu Xüquer. Conveni en la Fundació Mans al Riu per 
tal de fer una Jornada el dia 20 de setembre en 20 municipis de la comarca. 
2.- Coordinació amb la Diputació i el ministeri així com els municipis implicats per al inici dels 
treballs de la senyalització del Camí Natural del Riu Xúquer. 
3.- Coordinació amb la CHX i els municipis d ´Alzira i Sumacàrcer per a l ´inici dels treballs de la reha-
bilitació de la vorera del riu al pas per estos municipis. 
 

 XARXA CICLOTURÍSTICA: 
Treballs de senyalització de les ciclorutes 6 i 10 . 
Actualment s´estan instal·lant ja la majoria de les senyals excepte les que estan dins del parc de l´ 
Albufera de les que estem esperant autorització així com de l ́ Ajuntament d ́ Alzira ,ja que s´ha modificat 
el seu recorregut. 
S ´ha sol·licitat una subvenció per a senyalitzar-ne dos rutes mes: la 4 i la 7. 
 

 IMPULS ASSOCIACIÓ EMPRESES TURISTIQUES 
S ´ha impulsat la creació d ´una associació d ´empreses turístiques que, hores d ´ara, està 



 

treballant j  creant experiències turístiques, algunes d ´elles ja es poden veure i reservar en la web 
https://riberaturisme.es/oferta-turistica/ 
 

 Actualització contingut i reedició fullets turístics 
S ´han actualitzat tots els fullets amb la nova imatge de marca incloent les experiències creades per les 
empreses , ara estan en fase de correcció ortogràfica i en breu seran enviats als municipis per mail per 
a que revisen la informació i la actualitzen. 
Els fullets son: Turisme Cultural, Cicloturisme, Turisme gastronòmic, Turisme actiu. 
 

 PROJECTE TURISME GASTRONÓMIC 
Per tal de promoure el consum dels productes de proximitat i incloure’ls dins de la cadena de valor del 
turisme gastronòmic hem preparat un projecte per al qual estem buscant finançament. 
Es tracta de posar en valor els productes de proximitat a tres públics: població local, restauració col·lec-
tiva i sector HORECA, per tal d ´implementar un turisme responsable i sostenible en la nostra comarca. 
 

 APP TURÍSTICA DE LA RIBERA 
Estem treballant en els continguts de la app turística que en unes 2 setmanes estarà disponible. 
En esta vindran informació de tots els recursos i les propostes de valor de la comarca. 
 
4. CONVENI AMB LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA, LA MANCOMUNITAT DE LA 
RIBERA BAIXA I EL CONSORCI DE LA RIBERA PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES SINGULARS 
EN ECONOMIA BAIXA EN CARBONI. 
 
Expliquen el Sr President i la Secretaria accidental, que es tracta d’un proposta per instal·lar panels 
fotovoltaics per autoconsum en els sostres dels edificis municipals. Es va llançar una convocatòria del 
consorci als municipis per a que proposaren els edificis municipals que consideren idonis i ja s’està 
estudiant per l’àrea d’energia del Consorci. 
 
Es tracta d’una subvenció   de l’IDAE (Ministeri Energia) que per les seues característiques no pot ser 
demanada pel Consorci, però si pot ser-ho per les Mancomunitats. Es cofinança el 50%. En este sentit 
per a tramitar-la i gestionar-la es pretén  aprovar un conveni entre el Consorci i les Mancomunitats ( la 
MRA aprovarà el ple de la setmana que ve -ja es va tractar en junta-  i per la MRB en el proper ple ) 
amb la finalitat de gestionar, informar i assessorar al municipis. Així mateix es presenta un  model tipus 
de conveni amb els ajuntaments. Encara que no s’haja aprovat formalment per les mancomunitats no 
obstant es poden fer les reunions amb els municipis que es consideren convenient 
 
Cal recordar que el Consorci fa uns 10/12 anys també va efectuar una convocatòria i es van instal·lar 
en 12 municipis panels fotovoltaics en sostres d’edificis municipals, si be en aquella convocatòria 
l’energia que es produïa era per venda ( cosa que ara no es possible) 
 
Pel president/secretaria accidental, s’explica que la formula per a accedir a esta subvenció es delegar 
en el Consoci de la Ribera, donat que el Consorci no pot ser beneficiari, es demanaria per les 2 
Mancomunitats, el Consorci accepta l’encomanda de gestió d’aquesta subvenció. 
Es tracta d’oferir als ajuntaments que disposen espais públics per a que en els sostres d’edificis 
municipals puguen posar plaques per a generar energia fotovoltaica per a autoconsum. 
 
 A continuació es dona compte del contingut de la proposta d’acord. 
 
1. El BOE de 17 de juny de 2017 presenta el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, en el qual es va 
publicar la convocatòria (modificada per Reial Decret 316/2019, de 26 d'abril) per la qual es regula la 
concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el pas a una 
economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-
2020. 

https://riberaturisme.es/oferta-turistica/


 

2. Segons el que es disposa en les normes citades, les mancomunitats de municipis poden ser 
beneficiàries de les ajudes sempre que actuen bé en representació d'una agrupació formada per 
municipis o bé, en el seu cas, realitzen les inversions i promoguen les actuacions acollides a la línia 
d'ajudes d'aquests municipis. 
3. Les mancomunitats estan interessades a promoure i impulsar, amb els municipis mancomunats, la 
sol·licitud i desenvolupament de projectes en els municipis que reduïsquen les emissions de CO2 
mitjançant la implantació de mesures d'estalvi i eficiència energètica, de mobilitat urbana sostenible i 
d'ús de fonts d'energia renovables. 
4. Tenint en compte que només es podran presentar sol·licituds corresponents a projectes singulars 
que suposen una inversió total elegible (com a suma de totes les mesures d'actuació que es plantegen 
en la sol·licitud) superior a 50.000€, la Mancomunitat podrà presentar totes les sol·licituds dels municipis 
perquè agrupadament siguen superiors a aquest import.  
5. El Consorci de la Ribera, entitat formada per la mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, 
està especialitzada en la gestió i desenvolupament de projectes relacionats amb l'eficiència energètica 
i va gestionar, entre 2008 i 2010, la licitació conjunta que va derivar per a la instal·lació en 12 municipis 
de panells de plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificis municipals. 
6. Per als treballs necessaris per a la preparació, sol·licitud, gestió i desenvolupament dels projectes 
que es presenten a l'esmentada convocatòria per la Mancomunitat en representació dels municipis a 
l'empara de la citada convocatòria, es pretén l'encàrrec de gestió i formalització d'un conveni amb el 
Consorci de la Ribera per a la seua execució. 
Fonaments jurídics 
1. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, preveu en el seu article 11, la 
figura de l'encàrrec de gestió a altres òrgans o entitats de la mateixa o de diferent administració per raó 
d'eficàcia o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment. L'encàrrec de 
gestió que pretén compleix amb el que es disposa en aquesta norma. 
2. El conveni que es formalitza en execució de l'esmentat encàrrec de gestió s'insereix en la tipologia 
prevista en l'article 47.2.a) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, reguladora del règim jurídic del sector 
públic, que preveu la possibilitat que una administració pública encomane a una altra les tasques o 
funcions de caràcter material, tècnic o de serveis –que no es regisquen pel dret privat- quan la primera 
no tinga els mitjans tècnics idonis per a fer-ho i siga convenient per a les parts per raons d'eficàcia, El 
contingut del conveni inclou els requisits establerts en aquest. 
3. La matèria objecte del conveni està inclosa dins de les competències atribuïbles als municipis per la 
Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (d'ara en avant, LRSAL) i recollides en 
l'article 25 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, entre altres, les següents matèries: I. 
Urbanisme, i; II. Medi ambient urbà, i per tant entre les atribuïbles a les mancomunitats. 
4. Pel que respecta a la viabilitat econòmica d'aquest, no posa en risc, pel seu import, l'estabilitat 
pressupostària i financera de les administracions signants del conveni, donat el cofinançament per part 
dels municipis mancomunats. 
5. És competència de la Junta General del Consorci l'aprovació de l’acceptació de l'encàrrec de gestió 
i la formalització de convenis amb altres administracions públiques, segons el que s'estableix en l'article 
47.2.h de la Llei 7/185 de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local. 

6. Vistos els informes de Secretaria / Intervenció. 

 Prèvia breu deliberació s'aprova per unanimitat els següents acords: 

 
  



 

 
 
PRIMER: Acceptar l’encomanda de gestió al Consorci de la Ribera de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta i la Ribera Baixa, per a la realització dels treballs necessaris per a la preparació, sol·licitud, gestió 
i desenvolupament els projectes que es presenten pels municipis mancomunats en la convocatòria per 
a la selecció de projectes singulars d'economia baixa en carboni que seran cofinançades mitjançant el 
programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, corresponents al programa d'actuaci-
ons d’instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum en els edificis municipals, conforme a la convo-
catòria publicada en el BOE de 17 de juny de 2017, Reial Decret 616/2017, de 16 de juny de 2017 i el 
posterior Reial Decret 316/2019, de 26 d'abril. 

 
SEGON: Aprovar la formalització del conveni  del Consorci de la Ribera, que estableix el marc general 
de col·laboració entre les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa per a participar en la 
dita convocatòria i, així mateix, estableix les línies generals dels convenis derivats amb els ajuntaments 
que s'adherisquen a aquesta convocatòria. 

 
TERCER: Donar trasllat d'aquest acord a la Mancomunitat de la Ribera Baixa i a la Mancomunitat de la 
Ribera Baixa perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns. 
 
5.CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PER A MUNICIPIS 
ADJUDICACIÓ (ALTA I BAIXA TENSIÓ) AMB GARANTIA D’ORIGE 100% RENOVABLE PER A 
ENTITATS LOCALS DEL CONSORCI DE LA RIBERA. 
 
Expliquen el Sr President i la Secretaria accidental, que un any mes s’ha tramitat la licitació dels 
subministrament de enllumenat públic ( recordar que aquest en un servei anterior a la creació d’aquest 
tipus se subministrament en la Central de Compres de la Diputació)   i s’ha obtès estalvis superiors al 
10% als que resulten d’aquesta 
 
L’oferta millor econòmicament es la de GAS NATURAL y es remetra als ajuntaments la proposta per a 
formalitzar amb aquesta empresa els contractes derivats d’aquesta contractació. 
 
S’adjunta decret d’adjudicació i informe amb el resultat als diferents. Cal ratificar per la Junta el decret 
de Presidència per l’adjudicació  a la vista de l’import del . ADJUNTE EL DECRET I L’INFORME AMB 
EL PREU RESULTANT DE CADA MUNICIPI 
  
Enguany ha augmenta el nombre de municipis, destacant la inclusió d’Alzira. Esta previst en el plec que 
puguen adherir-se altres ajuntaments, prèvia acord de Ple. 
 
1) Ajuntament d’Alberic 
2) Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer 
3) Ajuntament d’Alfarp 
4) Ajuntament d’Alzira 
5) Ajuntament de Beneixida 
6) Ajuntament de Benicull de Xúquer 
7) Ajuntament de Benimodo 
8) Ajuntament de Càrcer 
9) Ajuntament de L’Ènova 
10) Ajuntament de Favara 
11) Ajuntament de Gavarda 
12) Ajuntament de La Barraca d’Aigües vives 
13) Ajuntament de La Pobla Llarga 
14) Ajuntament de L’Alcúdia 
15) Ajuntament de Llombai 
16) Ajuntament de Massalavés 



 

17) Ajuntament de Montroi 
18) Ajuntament de Polinyà de Xúquer 
19) Ajuntament de Riola 
20) Ajuntament de Sumacàrcer 
21) Ajuntament de Tous 
22) Ajuntament de Villanueva de Castellón 
 
A continuació es dona compte del contingut de la proposta d’acord. 
 
Antecedents: 
 
1.Amb data  6 de juliol de 2020 es va portar a terme l’obertura de la documentació econòmica de la 
licitació 01/2020 sobre la conclusió d’un acord marc amb el consorci de la ribera – àrea d’energia per 
al subministrament d’energia elèctrica a les entitats locals a través del servei de gestió de l’energia. 
Amb el següent resultat:  
 

En primer lloc, s’explica pel Secretari de la mesa que en la sessió anterior, havent-se realitzat l’obertura 
de pliques de la documentació administrativa i efectuades les oportunes comprobacions, vistes les 
ofertes presentades per Aura Energia, S.L., Avanzalia Energía Comercializadora, S.A., CYE Energia i 
Gas Natural Comercializadora, S.A., es va acordar admetre a totes elles. 
 
Es dona compte de les  ofertes presentades: 

 
1.OFERTA AURA ENERGIA S.A. 

Tarifa 2.0A 

AURA ENERGIA S.A. 

TARIFA 2.0A 

POTENCIA (€/kW·any) 38,043426 

ENERGIA (€/kWh) 0,116692 

 

 

Tarifa 2.0DHA 

AURA ENERGIA S.A. 

TARIFA 2.0DHA 

 P1 P2 

POTENCIA (€/kW·any) 38,043426 38,043426 

ENERGIA (€/kWh) 0,136237 0,064116 

 

Tarifa 2.0DHA 

AURA ENERGIA S.A. 

TARIFA 2.0DHS 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 38,043426 38,043426 38,043426 

ENERGIA (€/kWh) 0,137741 0,070187 0,058340 

 

Tarifa 2.1A 

AURA ENERGIA S.A. 

TARIFA 2.1A 



 

POTENCIA (€/kW·any) 44,444710 

ENERGIA (€/kWh) 0,129153 

 

Tarifa 2.1DHA 

AURA ENERGIA S.A. 

TARIFA 2.1DHA 

 P1 P2 

POTENCIA (€/kW·any) 44,444710 44,444710 

ENERGIA (€/kWh) 0,149016 0,074250 

 

Tarifa 2.1DHS 

AURA ENERGIA S.A. 

TARIFA 2.1DHS 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 44,444710 44,444710 44,444710 

ENERGIA (€/kWh) 0,149639 0,085292 0,063262 

 

Tarifa 3.0A 

AURA ENERGIA S.A. 

TARIFA 3.0A 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 40,728885 24,437330 16,291555 

ENERGIA (€/kWh) 0,092808 0,078931 0,057930 

 

Tarifa 3.1A 

AURA ENERGIA S.A. 

TARIFA 3.1A 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 59,173468 36,490689 8,367731 

ENERGIA (€/kWh) 0,081072 0,074262 0,056809 

 

2.OFERTA AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. 

Tarifa 2.0A 

AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 2.0A 

POTENCIA (€/kW·any) 38,043426 

ENERGIA (€/kWh) 0,108810 

 

Tarifa 2.0DHA 

AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 2.0DHA 

 P1 P2 

POTENCIA (€/kW·any) 38,043426 38,043426 

ENERGIA (€/kWh) 0,129381 0,057945 

 



 

Tarifa 2.0DHS 

AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 2.0DHS 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 38,043426 38,043426 38,043426 

ENERGIA (€/kWh) 0,129144 0,064468 0,052570 

 

Tarifa 2.1A 

AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 2.1A 

POTENCIA (€/kW·any) 44,444710 

ENERGIA (€/kWh) 0,122021 

 

Tarifa 2.1DHA 

AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 2.1DHA 

 P1 P2 

POTENCIA (€/kW·any) 44,444710 44,444710 

ENERGIA (€/kWh) 0,142481 0,066945 

 

Tarifa 2.1DHS 

AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 2.1DHS 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 44,444710 44,444710 44,444710 

ENERGIA (€/kWh) 0,140700 0,078398 0,057280 

 

Tarifa 3.0A 

AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 3.0A 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 40,728885 24,437330 16,291555 

ENERGIA (€/kWh) 0,091456 0,075435 0,056465 

 

Tarifa 3.1A 

AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 3.1A 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 59,173468 36,490689 8,367731 

ENERGIA (€/kWh) 0,085436 0,070389 0,051275 

 

3.OFERTA CYE ENERGIA S.L. 

Tarifa 2.0A 

CYE ENERGIA S.L. 

TARIFA 2.0A 



 

POTENCIA (€/kW·any) 38,043426 

ENERGIA (€/kWh) 0,118273 

 

Tarifa 2.0DHA 

CYE ENERGIA S.L. 

TARIFA 2.0DHA 

 P1 P2 

POTENCIA (€/kW·any) 38,043426 38,043426 

ENERGIA (€/kWh) 0,139567 0,065746 

 

Tarifa 2.0DHS 

CYE ENERGIA S.L. 

TARIFA 2.0DHS 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 38,043426 38,043426 38,043426 

ENERGIA (€/kWh) 0,14131382 0,07396682 0,05764294 

 

Tarifa 2.1A 

CYE ENERGIA S.L. 

TARIFA 2.1A 

POTENCIA (€/kW·any) 44,44471 

ENERGIA (€/kWh) 0,131605 

 

Tarifa 2.1DHA 

CYE ENERGIA S.L. 

TARIFA 2.1DHA 

 P1 P2 

POTENCIA (€/kW·any) 44,44471 44,44471 

ENERGIA (€/kWh) 0,152122 0,076723 

 

Tarifa 2.1DHS 

CYE ENERGIA S.L. 

TARIFA 2.1DHS 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 44,44471 44,44471 44,44471 

ENERGIA (€/kWh) 0,153870 0,088897 0,063353 

 

Tarifa 3.0A 

CYE ENERGIA S.L. 

TARIFA 3.0A 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 40,728885 24,43733 16,291555 

ENERGIA (€/kWh) 0,101763 0,087817 0,064556 

 

Tarifa 3.1A 



 

CYE ENERGIA S.L. 

TARIFA 3.1A 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 59,173468 36,490689 8,367731 

ENERGIA (€/kWh) 0,089542 0,082895 0,063980 

 

4.OFERTA GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 

G Tarifa 2.0A 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 2.0A 

POTENCIA (€/kW·any) 38,043426 

ENERGIA (€/kWh) 0,10341 

 

Tarifa 2.0DHA 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 2.0DHA 

 P1 P2 

POTENCIA (€/kW·any) 38,043426 38,043426 

ENERGIA (€/kWh) 0,123086 0,052592 

 

Tarifa 2.0DHS 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 2.0DHS 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 38,043426 38,043426 38,043426 

ENERGIA (€/kWh) 0,123621 0,058137 0,044932 

 

Tarifa 2.1A 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 2.1A 

POTENCIA (€/kW·any) 44,444710 

ENERGIA (€/kWh) 0,116743 

 

Tarifa 2.1DHA 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 2.1DHA 

 P1 P2 

POTENCIA (€/kW·any) 44,444710 44,444710 

ENERGIA (€/kWh) 0,135642 0,063569 

 

Tarifa 2.1DHS 

CYE ENERGIA S.L. 

TARIFA 2.1DHS 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 44,444710 44,444710 44,444710 

ENERGIA (€/kWh) 0,136177 0,073067 0,050642 



 

 

Tarifa 3.0A 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 3.0A 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 40,728885 24,437330 16,291555 

ENERGIA (€/kWh) 0,085374 0,072684 0,052252 

 

Tarifa 3.1A 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA 3.1A 

 P1 P2 P3 

POTENCIA (€/kW·any) 59,173468 36,490689 8,367731 

ENERGIA (€/kWh) 0,074302 0,06774 0,051347 

 

 

A la vista de l’informe realitzat pel tècnic de l’Àrea d’Energia Salvador Madramany Bonet i vistes les 
ofertes presentades, es procedeix a realitzar la valoració de les ofertes, d’acord amb les fórmules 
exposades als plecs de condicions, que es transcriuen a continuació: 
 

Vist que s’han presentat quatre ofertes econòmiques a la licitació, es procedeix a la seua valoració 
d’acord amb el que indica la clàusula 11 del Plec de Condicions Administratives que regula el 
procediment. 

Vist que la clàusula 11 del PCAP  diu que es puntuen les ofertes de la següent forma: 

TARIFA CÁLCULO CET 

2.0A CET2.0A=10·TE 

2.0DHA CET2.0DHA=3·[TE1·0,17+TE2·0,83] 

2.0DHS CET2.0DHS=1·[TE1·0,17+TE2·0,48+TE3·0,35] 

2.1A CET2.1A=3·TE 

2.1DHA CET2.1DHA=2·[TE1·0,17+TE2·0,83] 

2.1DHS CET2.1DHS=1·[TE1·0,17+TE2·0,48+TE3·0,35] 

3.0A CET3.0A=60·[TE1·0,05+TE2·036+TE3·0,59] 

3.1A CET3.1A=20·[TE1·0,05+TE2·036+TE3·0,59] 

 

Calculant el Coeficient del terme d’energia de l’oferta (CEO) d’acord amb la següent expressió: 

 

CEO= CET2.0A+ CET2.0DHA+CET2.0DHS CET2.1A+ CET2.1DHA+CET2.1DHS+ CET3.0A+ CET3.1A 

I finalment, la puntuació final obtinguda d’acord amb la expressió: 

PTE= (CEOmin/CEO)*100 

On CEOmin es correspon amb la puntuació mínima de totes les ofertes presentades. 



 

 

RESULTATS AURA ENERGIA S.A. 

TARIFA CÀLCUL CET 

2.0A 1,17 

2.0DHA 0,23 

2.0DHS 0,08 

2.1A 0,39 

2.1DHA 0,17 

2.1 DHS 0,09 

3.0A 4,03 

3.1A 1,29 

CEO AURA ENERGIA 7,44 

 

RESULTATS AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA CÀLCUL CET 

2.0A 1,09 

2.0DHA 0,21 

2.0DHS 0,07 

2.1A 0,37 

2.1DHA 0,16 

2.1 DHS 0,08 

3.0A 3,90 

3.1A 1,20 

CEO AVANZALIA ENERGIA 7,08 

 

RESULTATS CYE ENERGÍA S.L. 

TARIFA CÀLCUL CET 

2.0A 1,18 

2.0DHA 0,23 

2.0DHS 0,08 

2.1A 0,39 

2.1DHA 0,18 

2.1 DHS 0,09 

3.0A 4,49 

3.1A 1,44 



 

CEOCYE ENERGIA 8,09 

 

RESULTATS GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 

TARIFA CÀLCUL CET 

2.0A 1,03 

2.0DHA 0,19 

2.0DHS 0,06 

2.1A 0,35 

2.1DHA 0,15 

2.1 DHS 0,08 

3.0A 3,68 

3.1A 1,17 

CEO GAS NATURAL COMERCIALIZADORA 6,71 

 

1) Vistos els càlculs del coeficient d’energia de cada oferta (CEO), procedim a puntuar les ofertes: 

OFERTA PUNTUACIÓ FINAL 

AURA ENERGIA S.L. 90,20 

AVANZALIA ENERGIA 
COMERCIALIZADORA S.A. 

94,87 

CYE ENERGIA S.L. 82,98 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 100 

 

2) Vista la puntuació obtinguda per a les quatre empreses licitadores es proposa l’adjudicació de 

l’acord marc per al LOT 1 pel següent ordre: 

Nº ORDRE OFERTA PUNTUACIÓ FINAL 

1 GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA S.A. 

100 

2 AVANZALIA ENERGIA 
COMERCIALIZADORA S.A. 

94,87 

3 AURA ENERGIA S.A. 90,20 

4 CYE ENERGIA S.L. 82,98 

 

Respecte del LOT 2, no s’ha presentat cap oferta a la licitació. 

 
A la vista de la valoració efectuada, la mesa de contractació ACORDÀ: 
 



 

1.- Publicar l’acta en la Plataforma de Contractació de l’Estat. 
2.- Efectuar proposta d’adjudicació a favor de l’oferta presentada per GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, S.A., al ser l’oferta que ha obtés la major puntuació (100 punts). 
3.- Es remet a informe dels serveis tècnics per a efectuar els càlculs corresponents per a determinar 
l’import econòmic de l’oferta als efectes de formalització dels contractes derivats en els Ajuntaments 
adherits a aquesta licitació: 
 
1) Ajuntament d’Alberic  
2) Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer  
3)  Ajuntament d’Alfarp  
4)  Ajuntament d’Alzira  
5)  Ajuntament de Beneixida  
6)  Ajuntament de Benicull de Xúquer  
7)  Ajuntament de Benimodo  
8)  Ajuntament de Càrcer  
9)  Ajuntament de L’Ènova  
10)  Ajuntament de Favara  
11)  Ajuntament de Gavarda  
12) Ajuntament de La Barraca d’Aigües vives  
13)  Ajuntament de La Pobla Llarga  
14) Ajuntament de L’Alcúdia  
15) Ajuntament de Llombai  
16) Ajuntament de Massalavés  
17) Ajuntament de Montroi  
18) Ajuntament de Polinyà de Xúquer  
19) Ajuntament de Riola  
20) Ajuntament de Sumacàrcer 
21) Ajuntament de Tous 
22) Ajuntament de Villanueva de Castellón 
 
2. Vista la proposta de la Mesa de Contractació, per resolució de la presidència de data 13 de juliol de 
2020 s’ha acordat adjudicar el lot 1 de l’acord marc en el Consorci de la Ribera per al subministrament 
d’energia elèctrica a les entitats locals a través del servei de gestors d’energia a l’empresa GAS 
NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. CIF A 61797536 
 
Atenent estes consideracions,  la Junta General del Consorci per unanimitat acordà: 
 
Punt únic: Ratificar la resolució de la Presidència de 13 de juliol de 2020 del contracte 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PER A MUNICIPIS  PER A L’ADJUDICACIÓ (ALTA I 
BAIXA TENSIÓ) AMB GARANTIA D’ORIGE 100% RENOVABLE PER A ENTITATS LOCALS DEL 
CONSORCI DE LA RIBERA a l’entitat GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A., 
 
6. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A L’ELABORACIÓ DE PLANS URBANS D’ACTUACIÓ 
MUNICIPAL.  
 
Es dona compte del contingut de la proposta d’acord. A instància del Sr. President, es tracta de tramitar 
una licitació per oferir als municipis la possibilitat de realitzar el PMUS que ha inclòs en el Pla 
d’Inversions de la Diputació 

 
El Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació de València estableix que per a la determinació de la 
quantia a rebre per cada municipi es tindrà en compte, entre altres criteris, la tramitació o aprovació 
d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible-PMUS (provisió d’inici d’expedient).   
 



 

A més, els ajuntaments tindran preassignada, dins dels imports resultants de la fórmula de distribució 
de la dotació pressupostària del pla d’inversions, una actuació de sol·licitud obligatòria per a l’elaboració 
i aprovació d’un Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM). 
 
L’elaboració d’aquests dos documents ha de comptar amb un procés de participació pública. Per a 
facilitar l’elaboració d’aquests dos documents (PMUS i PUAM) el Consorci de la Ribera, de conformitat 
amb les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, ofereix la possibilitat de dur a terme la 
contractació conjunta de l’assistència tècnica corresponent, tot i que la facturació dels treballs es farà 
directament a l’ajuntament per l’empresa adjudicatària (50% en 2020 i 50% en 2021). 
 
El cost (IVA inclòs) que, com a màxim, suposarà l’elaboració d’aquests plans és el següent (el cost 
concret serà el que resulte del procés de licitació): 
 
PMUS 

Municipis (per habitants) Cost màxim (€) 

Menys de 5.000 habitants 12.100  

De 5.001 a 15.000 habitants 21.780 

De 15.001 a 20.000 habitants 31.460 

Majors de 20.001 habitants 37.510 

 
PUAM 

Municipis (per habitants) Cost màxim (€) 

Fins 1.500 habitants 3.414,66 

De 1.501 a 3.000 habitants 6.829,26 

De 3.001 a 5.000 habitants 10.243,90 

De 5.001 a 10.000 habitants 13.658,54 

De 10.001 a 20.000 habitants 20.487,80 

De 20.001 a 30.000 habitants 27.317,08 

De 30.001 a 50.000 habitants 34.146,34 

 
Els ajuntaments interessats hauran de remetre sol·licitud (segons model) al Consorci de la Ribera abans 
del dia 31 de juliol, per seu electrònica, ORVE o correu electrònic (info@consorcidelaribera.com). 
 
El Consorci de la Ribera procedirà posteriorment a la corresponent licitació. 
 
La Junta General del Consorci, per unanimitat, aprovà els següents acords: 
 
PRIMER: aprovar la incoació del procediment per a licitar de forma conjunta per als municipis 
interessats, el contracte per a l’ elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible-PMUS i del Pla Urbà 
d’Actuació Municipal (PUAM). 
 
SEGON: Facultar al President del Consorci per a que realitze les actuacions que siguen necessàries 
per a l’execució i desenvolupament d’aquest acord. 
 
 
7.CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A L’ELABORACIÓ DE PLANS DE MOBILITAT URBANA 
SOSTENIBLE.  
 
Pel Sr. President es dona compte del contingut de la proposta d’acord, dient que es tracta de tramitar 
una licitació per oferir als municipis la possibilitat de realitzar dits plans que son necessaris o 
recomanables per a tramitar determinades subvencions, inclòs en el Pla d’Inversions de la Diputació. 
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El Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació de València estableix que per a la determinació de la 
quantia a rebre per cada municipi es tindrà en compte, entre altres criteris, la tramitació o aprovació 
d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible-PMUS (provisió d’inici d’expedient).   
 
A més, els ajuntaments tindran preassignada, dins dels imports resultants de la fórmula de distribució 
de la dotació pressupostària del pla d’inversions, una actuació de sol·licitud obligatòria per a l’elaboració 
i aprovació d’un Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM). 
 
L’elaboració d’aquests dos documents ha de comptar amb un procés de participació pública. Per a 
facilitar l’elaboració d’aquests dos documents (PMUS i PUAM) el Consorci de la Ribera, de conformitat 
amb les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, ofereix la possibilitat de dur a terme la 
contractació conjunta de l’assistència tècnica corresponent, tot i que la facturació dels treballs es farà 
directament a l’ajuntament per l’empresa adjudicatària (50% en 2020 i 50% en 2021). 
 
El cost (IVA inclòs) que, com a màxim, suposarà l’elaboració d’aquests plans és el següent (el cost 
concret serà el que resulte del procés de licitació): 
 
PMUS 

Municipis (per habitants) Cost màxim (€) 

Menys de 5.000 habitants 12.100  

De 5.001 a 15.000 habitants 21.780 

De 15.001 a 20.000 habitants 31.460 

Majors de 20.001 habitants 37.510 

 
PUAM 

Municipis (per habitants) Cost màxim (€) 

Fins 1.500 habitants 3.414,66 

De 1.501 a 3.000 habitants 6.829,26 

De 3.001 a 5.000 habitants 10.243,90 

De 5.001 a 10.000 habitants 13.658,54 

De 10.001 a 20.000 habitants 20.487,80 

De 20.001 a 30.000 habitants 27.317,08 

De 30.001 a 50.000 habitants 34.146,34 

 
Els ajuntaments interessats hauran de remetre sol·licitud (segons model) al Consorci de la Ribera abans 
del dia 31 de juliol, per seu electrònica, ORVE o correu electrònic (info@consorcidelaribera.com). 
 
El Consorci de la Ribera procedirà posteriorment a la corresponent licitació. 
 
PRIMER: aprovar la incoació del procediment per a licitar de forma conjunta per als municipis 
interessats, el contracte per a l’ elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible-PMUS i del Pla 
Urbà d’Actuació Municipal (PUAM). 
 

SEGON: facultar al President del Consorci tan amplament com en dret procedixca per disposar quantes 

resolucions seguen necessàries per a l’execució d’este acord. 

 
8.LIQUIDACIÓ I DICTAMEN DEL COMPTE GENERAL/ 2019.  
 
Pel Sr. President i la Sra Secretaria accidental es dona compte de les característiques mes importants 
del compte general del pressupost de 2019. 
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En la junta de govern  (en funció de Comissió Especial de Comptes) de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta del mes passat es va dictaminar el Compte General del Pressupost que inclou també el del 
Consorci de la Ribera, ja que aquesta entitat te la major participació en el Consorci, segons allò previst 
en la LRSAL i normes d’organització del sector públic.   

Cal dir que es compleixen tant en el consolidat com en el del Consorci, es compleixen positivament tots 
els paràmetres legals d’estabilitat pressupostària, estalvi net i regla de la despesa. 

Les operacions de tresoreria i préstec ( per a finançament/bestreta inversions Pla de Competitivitat 
Turística 2018 i 2019) estan molt per davall del límits legals per a precisar autorització prèvia ( el 11% 
en préstecs i 24% en operacions de tresoreria). El préstec de 2018 es cancel·larà enguany i el de 2019 
en el 2021. Ahores d’ara no es hi ha operacions de tresoreria pendents, si be es preveu formalitzar 
alguna d’un import semblant a anys anteriors en el segons semestre d’aquest any 

S’han reconegut drets al voltant de 2 milions d’euros  ( increment important respecte del 1.300.000 de 
2018) i 700.000 euros per a romanent de tresoreria (que no es sol disposar tradicionalment en Consorci 
perque afectaria a la liquesa del mateix i a l’estabilitat d el’exercici següent). L’increment es desgut als 
nous programes europeus de l’area d’energia i altres reconeguts si be no executats perquè foren 
aprovats quasi al final de l’any. Per aquest any 2020 probablement siga inferior al no haver PCT que 
suposava al voltant de 400.000 euros. 

Finalment, cal assenyalar que la liquidació del pressupost de 2019 es la primera que s’efectua amb 
aquestes dues entitats, ja que amb efectes 31 de desembre de 2018 es va produir la dissolució i 
integració de l’organisme autònom del Consorci anomenat PATER en el Consorci de la Ribera. Amb 
aquesta integració es dona per finalitzada la progressiva integració dels organismes autònoms del 
Consorci de la Ribera (RIBERATURISME, PATER I AER) acordada i iniciada en l’any 2015. 

I. Antecedents: 

1. Pel serveis del Consorci de la Ribera s’ha confeccionat i preparat la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2019, de la qual resulten les dades que s’indiquen a la part resolutiva. 

2. La Intervenció ha emès informe al respecte. 

II. Fonaments: 

1.  Cal aprovar la liquidació del pressupost. 

2. Per resolució  de  Presidència de data 1 de juny de 2020, es va aprovar la liquidació del pressupost 
del Consorci de la Ribera de l’any 2019. 

La Junta General del Consorci, per unanimitat acordà: 

Primer. Restar assabentats de la liquidació del pressupost d’esta entitat, corresponent a l’exercici 2019, 
de la qual, extractadament, s’assenyalen les següents dades: 

RESULTAT PRESUPUESTARI / EXERCICI 2019 

CONCEPTES 
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
AJUSTOS 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

           a) Operacions corrents 2.002.528,26 1.697.859,19   304.669,07 



 

            b) Operacions de capital  195.212,96 -195.212,96 

1. Total operacions no financeres 

(a+b) 
2.002.528,26 1.893.072,15 109.456,11 

           c) Actius financers    

           d) Passius financers 390.000,00 149.812,61 240.187,39 

2. Total operacions financeres 390.000,00 149.812,61 240.187.39 

I. RESULTADO  PRESUPUESTARIO 

DEL EJERCICIO 
2.392.528,26 2.042.884,76 349.643,50 

  

AJUSTOS: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Crèdits gastats finançats amb 

romanent de tresoreria para despeses 

generals 

  

359.378,26 

4. Desviacions de financiació 

negatives de l’exercici 
127.097.02 

5. Desviacions de financiació positives 

de l’exercici. 
153.530,45   

II.- TOTAL AJUSTES 332.944,83   

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

AJUSTADO 
 682.588,33 

  

ROMANENT DE TRESORERIA a 31 / XII / 2019 

COMPONENTS IMPORTS ANY 

1. (+) Fons líquids....................... 

  

2. (+) Drets pendents de cobro........... 

  - (+) del Pressupost corrent 

  - (+) de Pressupostos tancats 

  - (+) de operacions no pressupostàries 

  

 

 

 

1.056.706,19 

78.581,50 

14.765,38 

 

188.122,68 

 

1.150.053,07 

 

 

 

 



 
3. (-) Obligacions pendents de pago 

 (+) del Pressupost corrent 

 (+) de Pressupost tancats 

 (+) de operacions no pressupostaries 

  

4. Partides pendents d’aplicació 

             (-) cobros realitzats pendents d’aplicació definitiva 

(-) pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva 

  

  

 

36.454,69 

2.340,00 

475.942,35 

 

 

 

 

 

 

514.737,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. REMANENT DE TRESORERÍA TOTAL (1+2-3)   823.438,71 

II. Saldos de dudos cobrament 

III. Excés de financiació afectada 

20.416,30 

100.993,74 

  

IV. Romanent de tresoreria para gastos generals (I-II-III) 

  

702.028,67 

 

Segon:  Restar assabentats del Compte General del Pressupost de la Mancomunitat de la Rjbera Alta 
que inclou el del Consorci de la Ribera, a l’objecte de rendir compte del mateix a la Sindicatura de 
Comptes i als organismes que legalment procedisca, prèvia aprovació definitiva pel Ple de la 
Mancomunitat.. 
 
9. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA. 
 
 
- CANERA COMARCAL, es dona compte pel president de la sol·licitud efectuada pel Consorci a l’ajun-
tament de Tavernes de la Valldigna d’un terreny per a la implantació, per gestió directa, d’un servei de 
recollida d’animals abandonats, així com de l’oferiment de  l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna de 
la cessió d’uns terrenys adients per a la construcció d’un centre d’acollida. 
El President explica que està previst una reunió amb l’ajuntament per concretar les condicions de la 
cessió de la qual cosa es donarà compte a la Junta General del Consorci en la propera sessió que es 
celebre. 
 
-CONVENI CENTRES EDUCATIUS, CONCURS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 
Es dona compte de la resolució de la presidència sobre el resultat de la candidatura del projecte 
ESMES. 
 



 

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, 



 

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. 

 
10.PRECS I QÜESTIONS, no hi hagueren. 
 
I  no  havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President declarà finalitzada la sessió, essent les catorze 
hores estenc la present i de tot certifique. 
 
LA SECRETARIA ACCTAL. Andrea Garcia Alcantarilla. 
 
 
 


