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Veredicte del jurat del Premi Medi Ambient CILMA 20 17 

 
A la ciutat de Girona, al Saló de Comissions de la Diputació de Girona, a les dotze del 
migdia del dia 3 d’abril de 2017, es reuneix el Jurat del Premi Medi Ambient CILMA 
2017 
 
Hi assisteixen les següents persones: 
 
Presideix el Jurat el  

− Sr. Francesc Xavier Quer, alcalde de Crespià i vocal de la Junta 
Executiva del CILMA, en absència del President i del Vicepresident del 
CILMA 
Vocals:  
Sr. Josep Ma. Dacosta, tècnic dels Serveis Territorials del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

− Sr. Francesc Vidal, tècnic de la Divisió de Gestió Energètica de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN) 

− Sr. Samuel Reyes, adjunt de direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) 

− Sr. Francesc Giró, director de Planificació Estratègia de l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) 

− Sr. Eduard Torrent, director de la Cambra de Comerç de Girona. 
− Dr. Jesús Colprim, degà de la Facultat de Ciències de la Universitat de 

Girona 

− Sr. Lluis Ball-llosera, membre de l’Associació de Naturalistes de Girona. 
 

Secretari: Sr. Joan Carles Bonet, secretari del CILMA 
 
S’excusen:  

− Sr. Sergi Mir, president del CILMA 

− Sr. Joaquim Roca, vicepresident del CILMA 

− Sr. Joan Ventura, president de la demarcació de Girona del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya. 
 

 
També assisteixen: 
 

Sr. Marc Marí, secretari tècnic del CILMA  
Sra. Judit Vilà, tècnica del CILMA 
Sra. Ma Teresa Egea, administrativa del CILMA 
Sr. Iván Manzano, estudiant en pràctiques en el CILMA 
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Oberta la sessió, es dóna la benvinguda als presents i s’excusa als senyors Sergi Mir, 
Joaquim Roca i Joan Ventura. 
 

S’informa que el CILMA estrena una nova edició del Premi medi ambient del CILMA 
2017,  que vol reconèixer les actuacions en l'àmbit del medi ambient i la sostenibilitat 
de les comarques gironines dutes a terme durant l'any 2016 en les categories de 
residus, aigua, biodiversitat i paisatge, energia, i mobilitat. 
  
Segons les bases, els nominats de cada categoria seran guardonats amb: 

-  la producció d’un vídeo de difusió de l’actuació dirigit a la ciutadania, que es 
difondrà a través de les xarxes socials, i podrà ser votat, i 

-  una visita tècnica guiada de dos dies de durada a la ciutat europea de Freiburg 
-ciutat referent en gestió ambiental a Europa-  per una persona amb les 
despeses pagades (desplaçaments, allotjament P. C. i guiatge per la ciutat). 

 

La convocatòria del premi es va realitzar en data 1 de març de 2017 i el termini per a 
presentar actuacions va finalitzar el 22 de març de 2017. La convocatòria es va penjar 
al web del CILMA, es va remetre als diferents departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya, així com diferents entitats per fer-ne el màxim de difusió. 
Paral·lelament, es va enviar per correu electrònic als càrrecs electes i tècnics 
municipals, així com es van fer diferents trucades telefòniques als ajuntaments. 
 

S’han presentat, mitjançant un formulari en línia,  vuit actuacions, de les quals quatre 
en l'àmbit d'energia, dues en residus, una en biodiversitat i una amb aigua. No s'ha 
presentat cap actuació en l'àmbit de mobilitat.  
 

Es realitza una roda de presentació dels diferents membre del jurat. Cada membre fa 
una valoració general de les actuacions i dels criteris de valoració.  
 

Les bases contemplen cinc criteris de valoració amb la corresponent puntuació 
màxima que poden rebre, els quals són els següents: 
 

- Benefici ambiental, econòmic i social de l’actuació (15 p.): Cada actuació ha 
d’exposar com ha contribuït en una millora cap als objectius del 
desenvolupament sostenible del municipi en relació al seu potencial d’actuació. 

- Replicabilitat de l’actuació (10 p.): Cada actuació ha de motivar altres ens locals 
perquè  desenvolupin actuacions similars.  

- Comunicació i visibilitat (5 p.): Cada actuació ha de definir el que la fet atractiva 
per a ser comunicada i la seva visibilitat per als diversos públics i ciutadania en 
general.  

- Originalitat i innovació (5 p.): Cada actuació ha de definir el que la fet 
excepcional així com en què ha innovat en relació a la resta d’actuacions del 
mateix tipus. 

- Cost de l’actuació (5 p.): De cada actuació cal valorar l’esforç econòmic net per 
habitant. 
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En relació al criteri sobre el cost de l’actuació, diversos membres del jurat han 
expressat dubtes sobre si s’havia de valorar amb més o menys puntuació l’esforç 
econòmic net per habitant. També, al haver actuacions cofinançades amb ajuts 
europeus, no es veia clar si s’havia de tenir en compte el cost només de l’ens local o 
bé partir del cost total de l’actuació. Per una propera edició es recomana clarificar 
aquest criteri o bé suprimir-lo. 
 

El jurat també fa diferents suggeriments per altres edicions del premi, com per 
exemple diferenciar categories segons nombre d’habitants, crear una categoria només 
per les actuacions de sensibilització i posar llindars mínims de puntuació a les 
actuacions per ser valorades. 
 

Un cop efectuats els comentaris i valoracions globals, els membres del jurat, d’acord 
amb els criteris de valoració, procedeixen a atorgar cadascun d’ells les puntuacions 
que creuen oportunes. La suma global de les valoracions dóna el següent resultat:  

Categoria participant 
de l'actuació

Nom de l'ens local 
participant

Nom de l'actuació TOTAL PUNTS

Ajuntament d'Arbúcies

Construcció d'una xarxa de calor de 
biomassa per cobrir les necessitats 
tèrmiques de varis edificis públics del 
municipi d'Arbúcies (Girona) i 
desplegament d'un projecte forestal pel 
desenvolupament del sector primari local

236,80

Ajuntament de Calonge Audiovisual amb consells d'estalvi energètic 209,00

Ajuntament de Navata
Instal· lació d'una xarxa de calor amb 
biomassa tèrmica

247,00

Ajuntament d'Olot Xarxa Espavilada de Climatització d'Olot 221,50

Ajuntament de Navata Optimització i reducció de residus 241,00

Ajuntament de Vilablareix Implantació del porta a porta a Vilablareix 224,00

Conservar la 
biodiversitat i el 

paisatge

Ajuntament de Torroella de 
Montgrí

Desurbanització i recuperció de la 
fucionalitat ecològica dels sistemes 
costaners de la Pletera

236,00

Estalviar i mil lorar la 
qualitat de l’aigua

Ajuntament de Bescanó
Promoció d'una ordenança d'estalvi d'aigua 
pel municipi de Bescanó partint del projecte 
LIFE MINAQUA

227,00

Augmentar l’estalvi i 
l’eficiència energètica 

i implementar 
energies renovables

Prevenir els residus i 
fomentar l’economia 

circular

 
 

A la vista de l’anterior, el Jurat ACORDA:  
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NOMINAR: 

- En la categoria de “Augmentar l’estalvi i eficiència energètica i implementar 
energies renovables” l’Ajuntament de Navata amb la “Instal·lació d’una xarxa 
de calor amb biomassa tèrmica ”.  

- En la categoria de “Prevenir els residus i fomentar la economia circular” 
l’Ajuntament de Navata amb “Optimització i reducció dels residus de la 
fracció verda i els voluminosos de fusta ” 

- En la categoria de “Conservar la biodiversitat i el paisatge” l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí-L’Estartit  amb la “Desurbanització i recuperació de la 
funcionalitat ecològica dels sistemes costaners de la Pletera ”. 

- En la categoria d’”Estalviar i millorar la qualitat de l’aigua” l’Ajuntament de 
Bescanó  amb la “Promoció d’una ordenança d’estalvi d’aigua pel muni cipi de 
Bescanó partint del projecte LIFE Miniaqua ” 

- En la categoria de “Fomentar la mobilitat sostenible i segura” no hi ha cap actuació 
presentada i per tant no hi ha nominació. 

Atès que les bases contemplen que si una categoria queda deserta poden ser 
nominats dos d’una mateixa categoria, el jurat decideix atorgar una segona 
nominació en la categoria “Augmentar l’estalvi i eficiència energètica i implementar 
energies renovables” i nominar l’Ajuntament d’Arbúcies amb l’actuació 
“Construcció d’una xarxa de calor de biomassa per co brir les necessitats 
tèrmiques de varis edificis públics i desplegament d’un projecte forestal del 
sector primari local ” 

 

Judit Vilà explica que en els propers  mesos és previst de produir els cinc vídeos i a 
principis de juny difondre’ls a les xarxes socials; a partir d’aquí, podran ser votats 
durant un període de temps en funció de l’interès de l’actuació. L’Ajuntament 
responsable de l’actuació nominada que rebi més vots serà guardonat amb la 
participació d’una persona més amb les despeses pagades a la visita tècnica. 
 

Finalment, el jurat vol agrair la participació dels ajuntaments i de 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, 
 
 
 
 
Francesc Xavier Quer   Joan Carles Bonet 
Vicepresident del CILMA   Secretari del CILMA 


