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Veredicte del jurat del Premi Medi Ambient CILMA 20 13-2014 
 

 
A la ciutat de Girona, a la seu de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, a la 
una del migdia del dia 11 de novembre de 2014, es reuneix el Jurat del Premi Medi 
Ambient CILMA 2013-2014 
 
Hi assisteixen les següents persones: 
 
Presideix la reunió el Sr. Jordi Iglesias, president del CILMA. 
 
Vocals: 

− Sr. Pere Giró, vicepresident del CILMA 

− Sr. Josep Ma. Dacosta, tècnic dels Serveis Territorials del Departament 
de Territori i Sostenibilitat a Girona, en substitució del Sr. Josep Ma 
Cortadellas  

− Sr. Francesc Vidal, tècnic de la Divisió de Gestió Energètica de l’ICAEN. 

− Sra. Bàrbara Urdillo, tècnica del Clúster d’Eficiència Energètica de 
Catalunya 

− Sr. Esmeraldo Masies, president de la Comissió de Medi Ambient de la 
Cambra de Comerç de Girona. 

− Dra. Victòria Salvadó, degana de la Facultat de Ciències de la 
Universitat de Girona 

− Sra. Núria Palmada, representant de Som Energia 

− Sr. Xavier Cusell, membre de la demarcació de Girona del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya.  

 
Secretari: Sr. Joan Carles Bonet, secretari del CILMA 
 
S’excusa: Sr. Ernest Roglans, president del Gremi d’Instal·ladors de Girona  
 
També assisteixen: 
 
  Sra. Remei Aldrich, enginyera de Tecneia, contractada per 

l’assessorament dels participants. 
Sr. Martí Pujals, secretari tècnic del CILMA 
Sra. Judit Vilà, tècnica del CILMA 
Sra. Ma Teresa Egea, administrativa del CILMA 

 
 
Oberta la sessió, es dóna la benvinguda als presents i s’excusa al Sr. Ernest Roglans.  
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El president explica als membres del jurat que després de realitzar la convocatòria del 
premi, 19 ens locals van demanar participar-hi. Aquests ens locals van rebre una visita 
de l’enginyera contractada pel CILMA, la qual els hi va proposar un programa 
d’actuacions per a cada edifici o equipament dirigides especialment a millorar els 
hàbits dels usuaris en relació al consum energètic. Cada ens local participant assumia 
la obligació d’implementar-les per tal d’aconseguir una reducció objectiva del consum 
energètic, des de juliol de l’any 2013 fins el juny de 2014. 
 
D’acord amb les bases, fins el 31 de juliol de 2014 cada participant havia de presentar 
una memòria explicativa de totes les actuacions que s’havien portat a terme. Ara bé, 
dels ens locals presentats tan sols 10 van enviar la memòria. 
 
L’enginyera explica que va preparar un document resum amb una valoració tècnica 
dels resultats de les actuacions, i amb una proposta de barem per valorar els 10 
projectes presentats, així com una fitxa de cadascun d’ells. Els criteris de valoració 
amb la proposta de barem són els següents: 
 

− Contingut de la memòria (fins a 2 punts) 
− Grau d’implicació de l’ens local per a dur a terme mesures d’eficiència  (fins a 1 

punts) 

− Grau d’implantació del programa de mesures proposades (fins a 2 punts) 
− Grau de sensibilització de l’usuari de l’equipament assolit (fins a 1 punts) 

− Estalvis energètics assolits (fins a 2 punts) 

− Capacitat de seguiment de l’actuació de l’estalvi (fins a 1 punts) 
− Futures propostes per a reinvertir els estalvis (fins a 1 punts) 

 
Aquest document es va enviar prèviament als membres del jurat així com un enllaç per 
descarregar-se les memòries presentades pels 10 ens locals.  
El Jurat acorda acceptar els criteris de valoració proposats i la seva ponderació, i 
seguidament, procedeixen a atorgar, cadascun d’ells les puntuacions que creuen 
oportunes. El Sr. Xavier Cusell fa constar que la seva tasca s’ha limitat a fer una 
recerca, principalment a través dels webs municipals, de la divulgació que s’ha fet del 
premi i dels objectius que es persegueixen, i en aquest sentit ha destacat els 
ajuntaments de Bescanó i Llagostera. La suma global de les valoracions dóna el 
següent resultat: 
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Projecte Punts 
Escola Dr. Sobrequés 
Ajuntament de Bescanó 

76,35 

Llar d'infants Taps 
Ajuntament de Cassà de la Selva 

60,40 

Escola Lacustària 
Ajuntament de Llagostera 

69,95 

Centre Cívic 
Ajuntament Maià de Montcal 

77,10 

Escola El Frigolet 
Ajuntament de Porqueres 

55,40 

Casa de la Vila 
Ajuntament de Vidreres 

48,25 

Pavelló municipal 
Ajuntament de Vilablareix 

63,45 

Edifici de l’ajuntament 
Ajuntament de Girona 

59,45 

 
Projecte Punts 

Escola Municipal de Santa Cecília i llar d'infants l'Oreneta 
Ajuntament de Bolvir 

El jurat ja no ha entrat a fer 
baremació perquè al ser 

un edifici nou, no es 
descriuen mesures, ni 
estalvis, ni propostes 

futures. 

Parvulari - Guarderia Tabalet 
Ajuntament de Santa Coloma de Farners 

El jurat ja no ha entrat a fer 
baremació perquè, no es 

descriuen els estalvis. 

 
 
 
 
A la vista de l’anterior, el Jurat ACORDA:  
 
ATORGAR el primer premi del Premi Medi Ambient CILMA 2013-2014 al Centre 
Cívic de Maià de Montcal , presentat per l’Ajuntament, i guardonat amb 3.000 euros . 
D’aquest projecte cal destacar que han obtingut un estalvi del 58% mitjançant petites 
accions com la substitució de radiadors elèctrics, revisió de tancaments i canvis en 
l’enllumenat interior. També s’han implicat tant els usuaris i entitats responsables del 
centre com els tècnics i regidors de l’ajuntament. 
 
ATORGAR el segon premi del Premi Medi Ambient CILMA 2013-2014 a l’escola Dr. 
Sobrequés de Bescanó , presentat per l’Ajuntament, i guardonat amb 2.000 euros . 
D’aquest projecte cal destacar un elevat grau d’implantació de les mesures 
proposades amb una instal·lació d’un sistema de telegestió i la implantació de  
diferents mesures de baix cost tant en millores en enllumenat interior com en 
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l’optimització de la gestió del servei de neteja, etc. L’estalvi obtingut també ha estat 
important amb un 33,2%. 
 
 
Les bases també contemplen, exceptuant els premiats, un sorteig de dos premis 
addicionals. Es fa el sorteig i els premiats són: 
 
Pavelló municipal de Vilablareix i l’escola El Frig olet de Porqueres , guardonats  
amb 500 euros cadascun . 
 
Segons les bases aquests premis en metàl·lic s’hauran de destinar a la compra de 
material o a la realització de treballs per a la millora de l’estalvi o l’eficiència energètica 
en l’escola guardonada, que pot incloure les actuacions que s’han tingut en compte per 
lliurar el premi. 
 
A instàncies de la Dra. Victòria Salvadó, el Jurat vol fer constar l’agraïment a la tècnica 
contractada pel CILMA per la tasca de valoració tècnica dels projectes que ha efectuat, 
que ha facilitat molt la tasca del jurat. 
 
Finalment, el jurat vol agrair la participació a tots els ajuntaments, als responsables i 
usuaris dels edificis i equipaments, i en definitiva a la ciutadania que representen, 
donar-los la més sincera enhorabona i encoratjar-los a continuar treballant en les línies 
ja encetades.  
 
 
 
I als efectes que siguin oportuns, ho signen, 

 
 
 
 
 
 

 Sr. Jordi Iglesias  Sr. Pere Giró 
 
 
 
 
 
 

 Sr. Josep Ma. Dacosta Sr. Francesc Vidal 
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 Sra. Bàrbara Urdillo Dra. Victòria Salvadó 
   
 
 
 
 
 
 Sr. Esmeraldo Masies Sra. Núria Palmada 
 
 
 
 
 
 
 Sr. Xavier Cusell  
 
 
 
  
 
 
 Sr. Joan Carles Bonet (secretari) 

 
 

 


