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JORNADA:  EL DESENVOLUPAMENT LOCAL EN LA 
SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA 

 
Lloc: Universitat de les Illes Balears. Sala d’actes de Son Lledó 
Dia: 11 de desembre de 2015 
 
 
OBJECTE DE LA JORNADA 
 
L’energia s’ha convertit en un bé escàs, cada vegada més, i per tant s’ha de 
racionalitzar el seu ús amb comportaments i tecnologies que ens ajudin a reduir-ne el 
consum i la despesa. 
 
L’Administració local no en pot quedar al marge, el seu paper ha de ser 
exemplaritzant. De fet, a la Mediterrània, com a part integrant d’Europa, hi ha 
polítiques com l’Horitzó 2020, que estableix com a eixos fonamentals els següents: 
 

- Reduir el consum d’energia un 20% 
- Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 20% 
- Que el 20% de l’energia provingui de fonts renovables 

 
El consum d’energia als municipis és elevat i els mitjans de què disposen són limitats. 
És per això que des del Departament de Desenvolupament Local del Consell de 
Mallorca, juntament amb la Universitat de les Illes Balears (amb el suport del 
Programa Pont “La Caixa” per a grups de recerca de la UIB) i amb la col·laboració de 
la Direcció General d’Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears, es vol donar 
informació sobre mesures i tecnologies que serveixen per controlar i estalviar 
l’energia, a la vegada que fer un front comú amb un equip humà que aglutini esforços 
per poder plantejar i assolir projectes, cercant fonts de finançament extern (BEI, 
projecte ELENA, fons FEDER, etc.). Amb aquests projectes es podrien reduir les 
emissions de CO2 i també els costos energètics municipals, alhora que es podrien 
crear llocs de feina als municipis. 
 
DESTINATARIS 
La jornada va destinada a batles i regidors, a responsables tècnics d’instal·lacions, 
manteniment i gestió energètica d’edificis i, en general, a tots els professionals 
relacionats amb l’àrea de la gestió energètica de les instal·lacions o de l’edificació. 
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PROGRAMA 
 
09:30 Inauguració 

 
Magnífic Senyor Dr. Llorenç Huguet. Rector de la U.I.B. 
Hble. Sr. Joan Font Massot. Conseller de Desenvolupament Local i Caça. 

  
10:00 Instal·lacions d’autoconsum i mobilitat elèctrica a les Illes Balears  

 
Sr. Bartomeu Comas. Enginyer industrial, Cap de Servei d'Energies 
Renovables, Règim Especial i Gestió Energètica de la CAIB. 

  
10:15 Millora de la despesa energètica a l’administració pública  

 
Sr. Mateu Ferrer. Enginyer tècnic industrial, Cap per al Control i la Gestió 
Energètica dels Edificis i Instal·lacions de l'Administració Autonòmica, CAIB. 

  
10:45 Millores d’equipaments als municipis 

 
Dr. Andreu Moià. Enginyer industrial, Professor del Departament de Física 
UIB, membre del grup d’enginyeria de l’edificació i gestió energètica. 

  
11:30 Pausa 
  
11:50 Il·luminació LED exterior, telegestió de la il·luminació LED. Comparativa 

de sistemes. Factors i tendències a considerar 

 

Sr. Juan B. Genua, economista, expert en sistemes de generació i estalvi 
energètic, responsable durant 7 anys d'innovació i eficiència energètica en 
edificació, amb més de 5 anys d'experiència en aplicació d'eficiència energètica 
i telegestió per a enllumenat exterior i industrial.  

  
13:10 La figura del gestor energètic en els municipis. Curs de formació 

 
Sr. Santiago Alcázar. Enginyer industrial. Servei d’assistència tècnica a obres 
del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. 

  
13:30  Taula rodona 

 
Modera: Sra. Montserrat Molins. Enginyera industrial, Cap de servei 
d’assistència tècnica a obres del Departament de Desenvolupament Local del 
Consell de Mallorca. 

  
14:15 Cloenda 

 


