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El CILMA fa 20 anys i s’adapta als nous temps. Tota la feina feta durant aquests vint anys ha 
estat guiada per un objectiu: estar al costat dels ajuntaments. Han estat uns anys caracteritzats 
per la defensa del medi ambient, dels interessos municipalistes i de reptes que s’han superat 
satisfactòriament. Les modificacions legislatives que racionalitzen les administracions 
públiques han posat en qüestió a petites associacions de municipis com la nostra. Ha estat 
gràcies al suport, tant econòmic com logístic de la Diputació de Girona, que el CILMA se 
n’ha sortit els darrers anys. Aquestes circumstàncies han estat similars en altres associacions i 
organismes com el nostre, que també s’han vist abocats a adaptar-se als nous temps.

Com ens adaptem als nous temps? Doncs reinventant-nos. El nou CILMA, sense personalitat 
jurídica, continuarà existint com una eina de participació dels municipis gironins en les 
polítiques mediambientals de la Diputació de Girona. En aquesta nova etapa el CILMA serà 
una plataforma en la qual tots els municipis podran participar-hi lliurement i de manera activa.

En moments de canvi com aquest, cal fer un balanç crític d’allò que ha funcionat i del que 
no ho ha fet per seguir endavant. Amb una anàlisi global de la feina d’aquests anys detectem 
diferents debilitats com ara la poca visualització de la utilitat del CILMA, l’escassa participació 
en la formulació d’al·legacions en períodes d’informació pública o la manca de disponibilitat 
dels representants municipals per formar grups de treball estables. Els darrers anys, una gran 
debilitat ha estat la de disposar d’un pressupost molt baix, sense poder pujar quotes a causa 
dels impagaments i, en conseqüència, tenir pocs recursos per a estudis i treballs tècnics.

Aquesta mateixa anàlisi assenyala fortaleses com la diversitat política amb voluntat cooperativa 
dins el CILMA i una gran capacitat de flexibilitat, millora i evolució gràcies a les aportacions 
de tècnics i electes. Han estat molt ben valorades l’organització de jornades i formacions per 
intercanviar experiències i cercar solucions.

Hem de destacar l’excel·lent coordinació amb els departaments de la Diputació de Girona 
durant tots aquests anys i la creació, dia a dia, d’una gran xarxa de contactes amb els ens locals 
de la demarcació, tant en l’àmbit tècnic com de càrrecs electes, en les àrees de medi ambient.

Amb el nou CILMA obrim una nova etapa amb oportunitats i reptes que, de manera valenta, 
haurem de fixar-nos com a objectius: ser més àgils, aconseguir ser altaveu de diferents 
iniciatives ambientals, promoure la coordinació amb altres xarxes, compartir experiències 
exitoses, potenciar la formació i, sobretot, ampliar el suport als ens locals i informar-los de 
novetats, ajuts i nous criteris de gestió municipal sostenibles i respectuosos amb el medi 
ambient.

L’actual inèrcia, força i energia del CILMA, que ara ens porta a la transformació, és gràcies a la 
tasca que ha dut a terme durant els darrers vint anys el seu personal, els associats i a l’empenta 
dels seus presidents i membres de juntes executives. Molts anys de feina, de bona feina, que 
ens han portat fins a l’actualitat i que a partir d’ara, amb un format nou, ens faran seguir amb 
valentia i ganes de treballar pel medi ambient. Perquè encara tenim molta feina per fer plegats. 
Seguim! 

Sergi Mir Miquel
President

Presentació
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Plans d’Acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima 
(PAESC)

www.ddgi.cat/
pactedelsalcaldes

208 municipis adherits 
amb 190 PAES redactats

Actualment quasi un 
terç de les accions 
planificades estan 
completades i gairebé 
un altre terç es troben en 
curs.

En àmbit europeu, 
en el 2017 les accions 
completades han suposat 
un estalvi del 23% de les 
emissions de CO2. 

Objectius,
estructura
i pressupost
El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA), associació d’ens locals, neix l’any 
1999 impulsat per la Diputació de Girona 
per promoure el desenvolupament soste-
nible en la política i en la gestió municipal. 
Per fer-ho, el CILMA impulsa la cohesió 
dels ens locals i la mobilització solidària 
per tal d’emprendre iniciatives conjuntes a 
favor del medi ambient.

Per dur a terme aquesta, tasca el CILMA 
s’organitza amb els òrgans següents:
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de 
l’associació, integrada pels representants 
dels ens locals adherits, i decideix per ma-
joria els assumptes que tracta. Actualment 
el nombre de municipis adherits és de 
prop de 170, el que significa que poc més 
del 75 % dels municipis de la demarcació 
pertanyen a l’entitat, a part de set consells 
comarcals i de la Diputació de Girona. En 
total són 175 adherits.

La Junta Executiva és la que regeix, ad-
ministra i representa el Consell. En formen 
part, segons marquen els estatuts, el pre-
sident, els representants de la Diputació i 
els representants dels ens associats que 
l’Assemblea General hagi escollit. 

La Secretaria Tècnica és l’encarregada de 
realitzar les tasques administratives i tèc-
niques, entre les quals hi ha: facilitar i co-
ordinar els espais de trobada; actuar com 
a canal de comunicació interna –entre els 
òrgans– i externa mitjançant la difusió de 
les activitats i serveis; dinamitzar una xarxa 
comunicativa d’intercanvi d’experiències 
entre els ens locals i interconnectar-los 
amb altres xarxes existents; donar suport 
a la definició de plans i programes d’ac-
tuació; establir i difondre pautes, criteris i 
guies tècniques de gestió ambiental mu-
nicipal; atendre les consultes tècniques 
dels ens locals; articular mecanismes d’im-
plicació i participació ciutadana i establir 
convenis de cooperació tècnica i econò-
mica entre els ens locals i els organismes 
supramunicipals.

PressuPost

Al llarg d’aquests quatre 
anys el CILMA ha tingut 
una aportació extraor-
dinària a través de Fons 
FEDER pel Projecte ECTA-
dapt , a part de l’apor-
tació de la Diputació de 
Girona i de les quotes 
dels ens locals associats, 
que han permès de-
senvolupar les activitats 
previstes.

EVOLUCIÓ PRESSUPOST
CILMA. 2016-2019
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Aportació Diputació de Girona 

Aportació associats 

Fons FEDER - Projecte ECTAdapt

Subvenció Diputació de Girona

Activitats
realitzades
i en procés
ImPuls del Pacte dels alcaldes a comarques gIronInes

· Realització de la metodologia per fer els informes de seguiment dels Plans d’Acció per 
a l’Energia Sostenible (PAES).

· Redacció de 4 informes de seguiment pilot dels PAES.

· Preparació del recull d’accions subvencionades amb el programa del Pla a l’acció i 
Tallers Ambientals aquests darrers anys per a cada municipi.

· Realització de l’inventari de seguiment d’emissions (IRE, 2006-2014).

· Contacte periòdic amb l’Oficina europea del Pacte dels Alcaldes (COMO) i amb el Joint 
Research Centre (JRC).

· Participació a les reunions del Club del Pacte dels Alcaldes a Catalunya.

· Participació com a experts al Covenant of Mayors Practitioners Group organitzat per 
l’Oficina del Pacte dels Alcaldes a Brussel·les. 

· Difusió del nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia amb un nou objectiu de la 
reducció d’almenys el 40% de les emissions de CO2 el 2030, així com l’anàlisi de la 
vulnerabilitat al canvi climàtic i la planificació d’accions d’adaptació, mitjançant la 
redacció i execució de Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

· Suport a la contractació per part de la Diputació de Girona en l’obtenció d’una 
diagnosi de l’estat d’implantació de l’energia renovable a les comarques gironines 
(2018).

· Suport a l’obtenció d’una guia d’accions per mitigar el canvi climàtic (2018).

· Assistència a la cerimònia anual del Pacte dels Alcaldes a Brussel·les (22/02/2018).

· Participació en les diferents reunions del Comitè tècnic Beenergi.

· Disponible el vídeo de presentació del nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia de 
les comarques gironines 2019.

Joaquim Roca Ventura
VICEPRESIDENT 1r.

Representant comarcal Gironès

Sergi Mir i Miquel
PRESIDENT

Carles Àlvarez i González
Representant Diputació de Girona

Narcís Saurina Clavaguera
Representant comarcal Alt Empordà

Lluís Amat Batalla
Representant comarcal Garrotxa

Marc Carreras Barnada
Representant comarcal Selva

Sandra Bartomeus i Vicens
VICEPRESIDENTA 2n.

Representant municipis > 5000 habitants

Lluís Costabella Portella
Representant Diputació de Girona

Gemma Pascual Fabrellas
Representant comarcal Baix Empordà

Francesc X. Quer i Bosch
Representant comarcal Pla de l’Estany

Bartomeu Baqué i Muntané
Representant municipis < 1000 habitants

Josep Ma Rufí i Pagés
Representant Diputació de Girona

Marc Torrent i Palou
Representant comarcal Cerdanya

Joaquim Colomer i Cullell
Representant comarcal Ripollès

Carmen Camps i Goy
Representant municipis de 1001 a 5000 hab.

LA JUnTA ExECUTIVA*

*A 31 de desembre de 2018
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Sessions de treball, jornades 
i cursos

Cada vegada més 
apostem per les sessions 
informatives en línia que 
eviten desplaçaments 
innecessaris i emissions 
de CO2 i, també, per 
jornades amb dinàmiques 
participatives.

Impuls de la mobilitat 
elèctrica

53 ens locals han gaudit 
de la cessió de vehicles 
elèctrics per animar-los a 
substituir els que funcionen 
amb combustibles fòssils.

Actualment hi ha 40 
municipis amb 96 
connectors en funcionament 
a les comarques gironines. 

ECTAdapt: “Contribuir a 
l’adaptació de l’espai català 
transfronterer als efectes 
esperats del canvi climàtic” 
(Codi EFA011/15 ECTAdapt), 
en el marc de la primera 
convocatòria del Programa 
INTERREG V A de cooperació 
transfronterera Espanya-
França-Andorra POCTEFA 
2014-2020 

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER)

www.ectadapt.eu/ca

Ja és una realitat 
demostrada la necessitat 
d’adaptar-nos al canvi 
climàtic. Amb aquest 
projecte els municipis 
disposaran de les 
eines necessàries per 
sensibilitzar i planificar les 
seves accions.

· Sessió de treball amb els tècnics comarcals sobre la metodologia per elaborar els 
informes de seguiment dels PAES (17/02/2016).

· Jornada del Dia Mundial de l’Eficiència Energètica a Girona (02/03/2016).

· Jornada Promoure la mobilitat elèctrica, eficient i sostenible als municipis de Catalunya 
(28/04/2016).

· Jornada: Opcions de finançament en energia sostenible (17/06/2016).

· Webinar sobre subvencions del 2016 del Servei de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Girona (13/01/2016).

· Webinar sobre subvencions del 2017 del Servei de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Girona (17/01/2017). 

· Jornada del vehicle elèctric a les comarques gironines (28/11/2017).

· Implantació de l’energia solar fotovoltaica d’autoconsum en els municipis 
(08/03/2018).

· Activitat Sea Level Rise Room (scape room sobre adaptació al canvi climàtic) 
(06/09/2018).

· Taller de redacció d’accions per mitigar el canvi climàtic a les comarques gironines 
(17/10/2018).

· Cessió temporal i gratuïta de vehicles elèctrics
· Enviament d’una enquesta als ens locals per recollir informació i organitzar les 
cessions de turismes i furgonetes (02/02/2017). Van respondre 42 ens locals i van 
sol·licitar 54 vehicles elèctrics.

· Aprovació de convenis de cessió amb els fabricants Nissan i Renault (juliol 2017).
· Els ens locals podien gaudir de la cessió entre 3 i 6 setmanes, segons el fabricant. 
37 ens locals van provar els vehicles Nissan i 41 els Renault. 

· Anàlisi de l’estat d’implantació de la infraestructura de recàrrega per als vehicles 
elèctrics a les comarques gironines

· Informe i assessorament ofert als ens locals per analitzar l’estat d’implantació dels 
punts de recàrrega (ubicació, funcionament, costos i propostes de millora), així 
com la resolució d’incidències.

· 10 comptadors instantanis d’electricitat per a la realització de les avaluacions en-
ergètiques a les llars.

· Elaboració d’un manual d’instruccions.
· Model de guia d’auditoria per fer visita d’avaluació energètica a la llar.
· Model d’informe municipal d’avaluació energètica a les llars.

· 1 càmera termogràfica per fer anàlisis qualitatives d’edificis municipals i habitatges 
per conèixer pèrdues, millorar l’eficiència i aconseguir estalvis energètics.

· Elaboració d’un manual d’instruccions d’ús.
· Formació gratuïta pels ens locals en un curs bàsic en línia de termografia 
(30/11/2017).

· 1 luxímetre i 1 multímetre. Disponibles des de principis de l’any 2019.

· Adjudicació de la subvenció FEDER per a la realització del projecte ECTAdapt 
(26/05/2016).

· Reunions transfrontereres dels comitès (Comitè estratègic, de coordinació i tècnic de 
seguiment) i planificació i concreció de les accions presentades en la candidatura.

· Redacció, revisió i traducció dels plecs tècnics i administratius de les contractacions 
públiques transfrontereres a realitzar.

· Contractació pública per a l’execució de les accions planificades en la fase anterior, 
seguiment dels indicadors i obtenció dels resultats.

· Creació de diverses xarxes d’actors transfrontereres en què es comparteixen conei-
xements i bones pràctiques en matèria d’adaptació d’ambdós costats de la frontera. 
Concretament, els sectors que s’han considerat prioritaris són gestió forestal, litoral i 
turisme.

· Contractació d’una cartografia termogràfica i de les illes de calor de tot l’ECT. 

· Elaboració d’un pòster sobre el projecte per al congrés CONAMA 2016.

· Contingut de la pàgina web del projecte ECTAdapt.

· Col·laboració en l’organització del Summer School “Turisme i canvi climàtic” (21-22/09/2017). 
El CILMA hi va participar com a ponent, en l’organització i en la traducció simultània. 

· Publicació del llibre resultant del Summer School i distribució a les biblioteques públi-
ques i universitats.

· Jornada presentació del mètode ARCHI, mètode teòric per analitzar la vulnerabilitat de 
les sureres de l’ECT al canvi climàtic.

· Vídeo de sensibilització sobre el canvi climàtic i l’adaptació a l’ECT, per a ser retransmès 
a les televisions locals i les xarxes socials.

En col·laboració amb la Diputació de Girona:

· Exposició bilingüe i itinerant pels municipis de l’ECT sobre l’adaptació al canvi climàtic.

· Concurs fotogràfic Instagram “Què li passa al clima?”.

· Contractació per obtenir un inventari i posar en comú de dades de la vulnerabilitat de 
l’espai català transfronterer.

· Contractació dels mapes i la cartografia dels impactes climàtics, dels riscos i de la 
vulnerabilitat de cada municipi al canvi climàtic.

· Suport al contingut pedagògic i al disseny gràfic d’una exposició itinerant al Montseny 
i d’altres suports a Paulilles, sobre l’adaptació al canvi climàtic.

En procés d’execució:

· Preparació de la metodologia per a la redacció dels PAESC de les comarques gironines 
a partir de la metodologia establerta per la UE i la de la Diputació de Barcelona.

· Elaboració de 4 PAESC pilot amb el CD66 (2 al costat català i 2 al costat francès) i 
realització de twinnings o agermanaments entre els municipis d’ambdós costats de la 
frontera, per tal de compartir experiències i coneixements. 

· Elaboració d’una guia d’accions d’adaptació al canvi climàtic.

· Contractació de la dinamització de l’exposició itinerant pels municipis de l’ECT.

· Contractació dels vídeos de difusió d’accions d’adaptació municipals.

Cessió d’equips de mesura. 

Prop de 30 ens locals han 
demanat els equips de 
mesura amb un total de 
81 itineràncies
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Setmana Europea
de l’Energia

Una mitjana de 28 ens 
locals han participat en 
aquestes darreres edicions 
(2015-2018)

S’han ofert cada any prop 
de 25 recursos amb un 
total de 104 itineràncies

Setmana 
Mobilitat 
Sostenible 
i Segura

Vídeo de sensibilització 
sobre la normativa de 
prevenció d’incendis 
forestals en zones habitades 
i consells d’autoprotecció

Setmana de la Prevenció 
dels Residus

Informació general de 
campanyes ambientals diverses

Exposició Catalunya 
Ecodisseny

Cessió 
d’exposicions
itinerants

Han itinerant per 22 ens 
locals i institucions

Cessió d’un recurs educatiu 
itinerant sobre l’eficiència 
energètica i l’energia solar 
fotovoltaica

A comarques gironines 
durant el 2019 hi 
haurà prop de 20 punts 
d’informació 
energètica 
per a la 
ciutadania

Premi Medi Ambient CILMA

· EURONET 50/50 a comarques gironines. En format lones, l’exposició dona a conèixer 
l’assessorament que van rebre 10 escoles i els seus ajuntaments per implementar 
bones pràctiques en estalvi i eficiència energètica, amb el suport de la Diputació de 
Girona.

· Els municipis tenim energia per actuar. En format lones, l’exposició mostra les 
accions que es van dur a terme per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis 
municipals i/o enllumenats públics. Durant el gener de 2019 s’han retornat les lones a 
cada ens local.

· El CILMA ha informat i ha promogut la participació dels ens locals en les diferents 
edicions de la campanya amb una durada de tres mesos (de maig a juliol).

· Coordinació amb ICAEN i les altres administracions provincials en l’obtenció d’un 
catàleg d’activitats per a escolars i ciutadania per oferir als ens locals participants.

· Recursos gironins oferts:
· 8 xerrades dirigides a la ciutadania per interpretar la factura elèctrica i l’estalvi a la 
llar.

· Activitats del programa Tallers Ambientals de la Diputació de Girona.
· 3 jornades de presentació dels vehicles elèctrics cedits als ajuntaments i d’un nou 
punt de recàrrega públic.

· Suport mitjançant una campanya comunicativa “Els municipis tenim energia 
per actuar” per difondre l’organització de visites comentades en 9 municipis. Els 
recursos oferts van ser: programació de visites, presentacions dels tècnics del 
programa Beenergi, falca conjunta de ràdio i televisió, cartell-anunci i pòster per a 
cada edifici municipal o enllumenat públic.

· Infografia sobre el foment d’accions en el sector domèstic i terciari.
· Publicació d’un anunci en premsa per a cada edició.
· Dinamització de 2 tallers per comarca amb el recurs “Més o menys?” sobre 
l’eficiència energètica i l’energia solar fotovoltaica.

· El CILMA ha informat i promogut la participació dels ens locals en les diferents edicions.

· El CILMA és membre de la Comissió Institucional de la Setmana.

· ATM Girona és qui gestiona les adhesions, coordina, mobilitza els ajuntaments adherits.

· Producció i presentació del vídeo (17/02/2017)

· Enviament del vídeo i d’un bàner per penjar-lo als webs municipals 
(febrer 2017). El bàner es troba disponible en 3 formats i el vídeo en 
4 idiomes.

· El CILMA ha informat i promogut la participació dels ens locals en les 
diferents edicions.

· Let’s Clean Up, Setmana de la Natura....

· Presentació de l’exposició itinerant Catalunya Ecodisseny cedida per la Generalitat 
sobre com apropar l’ecodisseny als estudiants i als professionals de disseny i a la 
ciutadania en general, tot mostrant productes dissenyats amb criteris ambientals per 
tal de difondre el concepte d’ecodisseny i promoure’n el consum (Casa de Cultura de 
la Diputació de Girona 07/10/2016).

· Recurs format per 4 unitats, que té per objectiu sensibilitzar la ciutadania que visiti les 
agències d’energia i els punts info-energia municipals.

· Cada unitat està formada per dues parts: l’eficiència energètica d’enllumenats i 
electrodomèstics, i la instal·lació solar fotovoltaica.

· Sessió de treball i sessió de formació per a la utilització i dinamització del recurs amb 
tècnics (13/02/2019 i 30/04/2019).

· El recurs s’acompanya d’un manual de muntatge, ús, manteniment i dinamització.

· També hi ha disponible una guia d’activitats dirigides a diferents públics.

· Convocatòries dels premis 2015-2016
· Recepció de les sol·licituds per participar amb indicació dels equipaments.
· Contractació de l’empresa per a l’assessorament necessari per definir programes 
d’actuacions.

· Visites als equipaments.
· Lliurament als participants dels programes d’actuacions i seguiment.
·  Els premis en metàl·lic s’havien de destinar a la compra de material o a l’execució 
d’accions per a la millora de l’estalvi o l’eficiència energètica en aquests 
equipaments municipals.

· Convocatòria del premi 2017
· Convocatòria oberta a cinc categories (residus, aigua, biodiversitat, energia i 
mobilitat)

· Els nominats de cada categoria van ser guardonats amb la producció d’un vídeo 
de difusió de l’actuació dirigit a la ciutadania.

· Els nominats també van ser premiats amb una visita tècnica de dos dies de 
durada a la ciutat de Freiburg (Alemanya).

· Els cinc vídeos es van difondre a través de les xarxes socials i durant un mes es 
podien votar en funció de l’interès de la iniciativa. L’actuació amb més vots va 
ser guardonada amb una persona més en la visita tècnica a Freiburg amb les 
despeses pagades.

· Visita tècnica a Freiburg (Alemanya)
· El grup de participants estava format per 10 persones de comarques de Girona i 
 7 de comarques de Barcelona.
· La visita tenia per objectiu conèixer com aborda la ciutat les diferents temàtiques 
ambientals (urbanisme, mobilitat, ús d’energies alternatives, gestió dels residus, 
aspectes socials,...).

Promoure I coordInar dIferents camPanyes de sensIbIlItzacIó ambIental

resIdus I economIa cIrcular

M
és

 o
 M

en
ys

?
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Vespa asiàtica i gossos 
potencialment perillosos

Segons els experts ja és 
impossible prevenir la 
presència de la vespa 
asiàtica. Cal esmerçar 
esforços en eliminar els 
nius que puguin ser un 
perill per al ciutadà

· Assistència i difusió de les sessions de treball sobre gossos potencialment perillosos i 
de la vespa velutina al Consell Comarcal de la Selva (2017).

· Presentació de la problemàtica i gestió de la vespa asiàtica en el marc de l’Assemblea 
del CILMA (06/09/2018)

· Jornada tècnica “Gestió local de la vespa asiàtica” (08/11/2018)

· Taula tècnica d’administracions locals per a la gestió de la vespa asiàtica (01/03/2019, 
29/05/2019 i 20/06/2019)

Suport a les convocatòries 
en matèria forestal i 
prevenció d’incendis 
forestals de la Diputació  
de Girona

· Sessió en línia sobre la campanya de subvencions en matèria forestal i de prevenció 
d’incendis forestals (08/02/2019).

· Presentació del VULNEMAP “Mapa de zones forestals vulnerables al canvi climàtic” fet 
pel CREAF (26/02/2019 i 06/03/2019).

Projectes 
cofinançats 
per Arc Llatí 

Observatori d’Economia 
Circular

La Xarxa disposa d’una guia 
d’economia circular per als 
ens locals de com passar 
a l’acció, així com eines i 
materials de comunicació

Sessions de treball, jornades 
i cursos

· Projecte LOOPINMED
· Redacció de la proposta del projecte per fomentar el coneixement en models 
innovadors de gestió de residus municipals que incorporen sistemes de gestió 
intel·ligent, així com participació en la jornada de treball (23/02/2017).

· Projecte BIOMAdapt
· Coordinació del projecte per promoure la producció de biomassa forestal local. 
· Coordinació del document amb exemples de bones pràctiques de governança 
a diversos nivells per a la promoció de la gestió forestal i la creació d’acords 
públics/privats.

· Adhesió del CILMA a l’Observatori Catalunya Circular per a la coordinació de la 
recopilació de bones pràctiques del món local, per evitar duplicitat d’esforços i 
ser capaços de detectar pràctiques innovadores a les ciutats i pobles en l’àmbit 
de l’economia circular i verda, així com la difusió de l’Observatori com a node 
d’informació en la difusió d’experiències locals.

· Organització del curs d’optimització de serveis de recollida de Residus. Sistemes 
d’identificació de l’usuari i pagament per generació sobre gestió de residus  
(4, 11 i 17/05/2017)

· Sessions d’intercanvi d’experiències a través de mètodes participatius innovadors entre 
tècnics de gestió de residus (28/09 i 26/10/2017)

· Organització jornada «Economia circular i les 4R (repensar, reduir, reciclar i reutilitzar). 
Res es perd, tot s’aprofita» (04/10/2017) 

· Noves estratègies de comunicació i participació ambiental per a la prevenció i gestió 
dels residus municipals (06/11/2018).

organItzacIó I suPort a jornades I ProPostes dIverses

Control de les colònies 
urbanes de gats

Per minimitzar aquesta 
problemàtica, cal fer 
esforços coordinats entre 
administracions

· Jornada sobre el control de les colònies urbanes de gats (23/03/2017)

· En preparació la possibilitat de fer un acord marc per a la contractació 
d’esterilitzacions.

· En preparació la documentació per obtenir un protocol tipus d’actuació per als 
municipis, un codi de bones pràctiques de gestió de les colònies i models d’ordenança 
municipal.

Prevenció de l’insecte bernat 
marbrejat

Cal informar la ciutadania 
que avisi si veu un exemplar, 
només així podrem evitar 
que esdevingui una plaga a 
casa nostra

· Sessió “Halyomorpha halys, un nou insecte invasor que pot causar molèsties als veïns” 
(28/04/2018)

· Difusió del tríptic per donar a conèixer què cal fer si es detecta la seva presència i així 
evitar que esdevingui una plaga.

suPort als ens locals amb ProPostes de mIllora Per mInImItzar 
l’ImPacte ambIental de Plans, Programes I grans Infraestructures

Pla Especial d’Actuació en 
Situació d’Alerta i Eventual 
Sequera

Autopista AP7

· En relació al Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera redactat 
per l’ACA, es va sotmetre a informació pública i es van presentar al·legacions amb 
el suport d’investigadors del grup de recerca d’Ecologia aplicada de la UdG i de la 
Comunitat d’usuaris del Baix Ter (03/10/2016)

· Suport a l’Ajuntament de Viladasens en una reunió amb ACESA per tractar les millores 
municipals demanades fa uns anys per minimitzar l’impacte del soroll que genera el 
trànsit a l’AP7 (21/03/2017)

Línia elèctrica d’alta tensió 
Juià-Celrà

· Presentació als municipis afectats de l’informe sobre el projecte de línia elèctrica per 
exposar quina és la situació i obtenir diferents solucions per minimitzar l’impacte 
ambiental (29/01/2018).

· Sol·licitud als ens locals d’una còpia de les mocions de rebuig signades. 

· Reunió amb REE per esbrinar si van tenir en compte les al·legacions dels ajuntaments 
(20/02/2018).

· Presentació als ens locals de l’“Informe tècnic relatiu a la línia aèria de transport 
d’energia elèctrica a 220 kV simple circuit: Juià – La Farga” (27/02/2018).



12 13MeMòria activitats 2016-2019 MeMòria activitats 2016-2019

Relació d’ens locals adherits 
i els seus representants 
(a 31 de desembre de 2018)

AGULLANA Sra. Marina Gutés i Serra ALCALDESSA
ALBANYÀ Sr. Joan Fàbregas i Jordà ALCALDE
L’ARMENTERA Sra. Marta Moradell i Cabratosa REGIDORA
AVINYONET DE PUIGVENTÓS Sr. Josep Heras i Alsina REGIDOR
BÀSCARA Sr. Narcís Saurina i Clavaguera ALCALDE
BIURE Sr. Martí Sans i Pairutó ALCALDE
BORRASSÀ Sr. Francesc Xavier Clotas i Torrent REGIDOR
CABANES  Sr. Àlex Hernàndez i Gonzàlez ALCALDE
CANTALLOPS Sr. Joan Sabartés i Olivet ALCALDE
CAPMANY Sr. Miquel Llosa i Segura REGIDOR
CASTELLÓ D’EMPÚRIES Sra. Ester Piris i Casas REGIDORA
COLERA Sr. Lluís Bosch i Rebarter ALCALDE
ESPOLLA Sra. Berta Prats i Morera REGIDORA
FIGUERES Sr. Francesc Cruanyes i Zafra REGIDOR
GARRIGÀS Sra. Pilar Bosch i Bech ALCALDESSA
GARRIGUELLA Sra. Isabel Teixidor i Damm ALCALDESSA
LA JONQUERA Sr. Jordi Picornell i Mach REGIDOR
LLADÓ Sr. Joan Fàbrega i Solé ALCALDE
LLANÇÀ Sra. Sònia López Mallol REGIDORA
LLERS Sr. Alfons Grau i Cabrera REGIDOR
MASARAC Sr. Lluís Pujol i Molas ALCALDE
NAVATA Sr. Jaume Homs i Campamar ALCALDE
ORDIS Sra. Anna Maria Torrentà i Costa ALCALDESSA
PALAU-SAVERDERA Sra. Paulina Calvo i Cabanas REGIDORA
PAU Sr. Pere Maluquer i Ferrer REGIDOR
PERALADA Sr. Joan Cros i Ferraró REGIDOR
PONT DE MOLINS Sra. Carme Suñer i Pagès REGIDORA
PONTÓS Sr. Jaume Prats i Simon ALCALDE
EL PORT DE LA SELVA  Sr. Josep Ma Cervera i Pinart ALCALDE
ROSES Sra. Montserrat Mindan Cortada ALCALDESSA
SANT CLIMENT SESCEBES Sra. Olga Carbonell i Sabartés ALCALDESSA
SANT LLORENÇ DE LA MUGA Sr. Lluís Vila i Pujol ALCALDE
SANT MORI Sr. Josep Ma Canals i Cullell ALCALDE
SANT PERE PESCADOR Sr. Lluís Font i Massot REGIDOR
SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA Sr. David Bahí i Serra ALCALDE
LA SELVA DE MAR Sr. Carles Buscató i Sansballo ALCALDE
SAUS- CAMALLERA - LLAMPAIES Sr. Esteve Gironès i Hernàndez ALCALDE
SIURANA D’EMPORDÀ Sr. Jordi Soto i Herrera ALCALDE
TORROELLA DE FLUVIÀ Sr. Pere Moradell i Puig ALCALDE
VENTALLÓ Sra. Remei Costa i Reig ALCALDESSA
VILABERTRAN Sra. Bibiana Cortada i Pomés REGIDORA
VILAFANT Sr. Xavier Garcia Rodríguez REGIDOR
VILAMACOLUM Sr. Jaume Dalmau i Juanola ALCALDE
VILAMALLA Sr. Josep Valls i Cantenys REGIDOR
VILANANT Sra. Anna Palet i Vilaplana ALCALDESSA
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ Sr. Josep MA Cervera i Pinart CONSELLER

BEGUR Sr. Joan Manel Loureiro i Vall ALCALDE
BELLCAIRE D’EMPORDÀ  Sr. David Font Saballs ALCALDE
LA BISBAL D’EMPORDÀ Sra. Gemma Pascual i Fabrellas REGIDORA
CALONGE I SANT ANTONI Sr. Jordi Soler i Casals ALCALDE
CASTELL-PLATJA D’ARO Sr. Joan Giraut i Cot ALCALDE
COLOMERS Sr. Josep Manuel López i Gifreu ALCALDE
CORÇÀ Sra. Sandra Camón i Sánchez REGIDORA
CRUÏLLES – MONELLS – ST SADURNÍ DE L’HEURA  Sr. Salvi Casas i Camps ALCALDE
FOIXÀ Sr. Josep Oliveras i Galí ALCALDE
FONTANILLES Sr. Salvador Coll i Serra ALCALDE
FORALLAC Sra. Núria Lagraña i Font REGIDORA
GUALTA Sr. Jaume Fontdevila i Tarabal ALCALDE

Alt Empordà

BAIX Empordà

suPort I col·laboracIons amb admInIstracIons I entItats

Generalitat de Catalunya

Xarxa de ciutats i Pobles cap 
a la Sostenibilitat

38 representants electes i 
tècnics gironins registrats 
a la plataforma La Xarxa 
en Xarxa

Red de Redes de Desarrollo 
Local Sostenible

18 xarxes del territori 
espanyol formen part 
d’aquesta xarxa estatal

Xarxa de Custodia del 
Territori

Ja existeixen més de 
cinc ajuntaments a les 
comarques gironines que 
estan aplicant el 0,5% 
de l’IBI a projectes de 
conservació de la natura

Universitat de Girona

3 becaris/àries en el 
període 2016-2018

COAMB

· Jornada avantprojecte de la Llei de Qualitat Ambiental (14/10/2016)

· Assistència a les reunions dels òrgans de govern (Assemblea i Comissió de seguiment)

· Assistència als diferents grups de treball de la Xarxa, sobretot pel que fa a energia 
sostenible, adaptació al canvi climàtic i economia circular. El registre dels ens locals a 
la plataforma virtual La Xarxa en Xarxa de la Diputació de Barcelona els permet estar 
informats de les convocatòries dels grups de treball i descarregar-se la documentació i 
informació d’interès.

· Difusió dels actes i esdeveniments organitzats per la Xarxa.

· Participació en el IV Fòrum de Medi Ambient i Món Local (19-20/02/2019)

· La “Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible”, constituïda el 15 de desembre de 
2005, va crear-se a petició de les diferents xarxes d’Agenda 21 Local del territori per 
coordinar i compartir les experiències de treball.

· En el marc del congrés de CONAMA 2018 es va celebrar una reunió de la “Red de 
Redes” i un dels punts que es va tractar va ser que cada xarxa assistent exposés la 
seva relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i les 
possibles accions realitzades al respecte (27/11/2018).

· Col·laboració amb l’organització de la jornada en línia “Assignació del 0’5% de l’Impost 
de Béns Immobles municipal a projectes de conservació de la natura” (27/09/2018).

· Amb base al conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes, aquests anys ens ha acompanyat un/a becari/ària per any. Els 
becaris han fet tasques sobre el Pacte dels Alcaldes.

· Col·laboració en l’organització de jornades o cursos en l’optimització de serveis 
de recollida de residus i la implantació de sistemes porta a porta o pagament per 
generació.
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MONT-RAS Sr. Joan Matés i Espejo REGIDOR
PALAFRUGELL Sr. Jaume Palahí i Agustí REGIDOR
PALAMÓS Sr. Xavier LLoveras i Balmaña REGIDOR
PALAU-SATOR Sr. Josep Padrós i Martí REGIDOR
PALS Sr. Sergi Brull i Costa ALCALDE
PARLAVÀ  Sr. Joaquim Sabrià i Pujol ALCALDE
LA PERA Sra. Maria Lluïsa Teixidor i Pagès ALCALDESSA
REGENCÓS Sr. Pere Esteve i Coll ALCALDE
RUPIÀ Sr. Xabier Olagoita Urizar ALCALDE
SANT FELIU DE GUÍXOLS Sr. Salvador Calabuig i Serra REGIDOR
SANTA CRISTINA D’ARO Sr. Joan Alcalde i Alonso REGIDOR
SERRA DE DARÓ Sr. Pau Pou i Planas REGIDOR
TORROELLA DE MONTGRÍ Sra. Sandra Bartomeus i Vicens REGIDORA
ULLÀ Sr. Josep López i Ruiz ALCALDE
VALL-LLOBREGA Sr. Rufino Guirado i Iruela ALCALDE
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ Sra. Marisol Perea i Martín CONSELLERA

BOLVIR Sr. Bartomeu Baqué i Muntané ALCALDE
DAS Sr. Enric Laguarda i Pons ALCALDE
FONTANALS DE CERDANYA Sr. Ramon Chia i Galvez ALCALDE
GER Sr. Alfons Casamajó i Carrera ALCALDE
GUILS DE CERDANYA Sr. Valentí Tuset i Creus ALCALDE
ISÒVOL Sr. Pere Oliu i Casamitjana ALCALDE
PUIGCERDÀ Sr. Albert Piñeira i Brosel ALCALDE
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA Sr. Marc Torrent i Palou CONSELLER

BESALÚ Sr. Albert Serra i Figueras REGIDOR
BEUDA Sra. Anna Vayreda i Torrent ALCALDESSA
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Sr. Miquel Reverter i Tres ALCALDE
MAIÀ DE MONTCAL Sr. Xavier Casadevall i Ballada REGIDOR
MIERES Sr. Enric Domènech i Mallarach ALCALDE
OLOT Sr. Josep Ma Corominas i Barnadas ALCALDE
LES PLANES D’HOSTOLES Sr. Josep Arnau i Arnau REGIDOR
LES PRESES Sr. Josep M. Cros i Roca REGIDOR
RIUDAURA Sr. David Jané i López ALCALDE
SANT ANIOL DE FINESTRES Sr. Francesc Oliveras i Torrent ALCALDE
SANT JAUME DE LLIERCA Sr. Marc Minguez i Regidor REGIDOR
SANT JOAN LES FONTS Sr. Joan Espona i Agustín ALCALDE
TORTELLÀ Sr. Rafel Domínguez i Blàzquez ALCALDE
LA VALL D’EN BAS Sr. Lluís Amat i Batalla ALCALDE
LA VALL DE BIANYA Sr. Santi Reixach i Garcia ALCALDE

AIGUAVIVA Sra. Marta Vives i Albertí REGIDORA
BESCANÓ Sr. Pere Lluís Garcia i Palou ALCALDE
BORDILS  Sr. Jordi Barrera Coll REGIDOR
CAMPLLONG  Sr. David Bou i Valls REGIDOR
CANET D’ADRI  Sr. Albert Badosa i Noguer REGIDOR
CASSÀ DE LA SELVA Sr. Joan Cañigueral i Casellas REGIDOR
CELRÀ Sr. Daniel Cornellà i Detrell ALCALDE
CERVIÀ DE TER Sra. Roser Estanyol i Torrent ALCALDESSA
FLAÇÀ Sr. Ramon Batallé i Pérez REGIDOR
FORNELLS DE LA SELVA Sr. Jaume Ribas i Faja REGIDOR
GIRONA Sr. Narcís Sastre i Fulcarà REGIDOR
JUIÀ Sr. Carlos Pagés i Sala REGIDOR
LLAGOSTERA Sr. Xavier Vilella i Bayé  REGIDOR
LLAMBILLES Sr. Àngel Vidal i Jordà REGIDOR
MADREMANYA Sr. Albert Peracaula i Boschsacoma ALCALDE
QUART Sr. Miquel Cortés i Cardenal REGIDOR
SALT Sra. Marta Guillaumes i Pibernat REGIDORA
SANT ANDREU SALOU Sr. Francesc X Casanovas i Busquets ALCALDE
SANT GREGORI Sr. Anton Sunyer i Serrat REGIDOR 
SANT JOAN DE MOLLET  Sr. Alfred Oliver i Malagelada REGIDOR
SANT JULIÀ DE RAMIS Sr. Marc Puigtió i Rebollo ALCALDE
SARRIÀ DE TER Sr. Narcís Fajula i Aulet ALCALDE
VILABLAREIX Sr. David Mascort i Subiranas ALCALDE
VILADASENS Sr. Josep Massó Masos ALCALDE
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS Sr. Joaquim Roca i Ventura CONSELLER

BANYOLES Sr. Jordi Bosch i Batlle REGIDOR
CAMÓS Sr. Josep Jordi i Torrentà ALCALDE
CORNELLÀ DEL TERRI Sr. Miquel Grau i Gelada REGIDOR
CRESPIÀ  Sr. F. Xavier Quer i Bosch ALCALDE
ESPONELLÀ Sr. Jesús Aradas i Solé REGIDOR
FONTCOBERTA Sr. Joan Estarriola i Vilardell ALCALDE
PALOL DE REVARDIT Sr. Ramon Vilà i Mir REGIDOR
PORQUERES Sr. Jordi Burch i Viñals REGIDOR
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR  Sr. Josep Fort i Olivella ALCALDE
SERINYÀ  Sr. Josep Antoni Ramon i Guasch ALCALDE
VILADEMULS Sr. Àlex Terés i Cordón ALCALDE
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY Sr. F. Xavier Quer i Bosch CONSELLER

CAMPDEVÀNOL Sr. Jordi Tubau i Mitjavila REGIDOR
CAMPELLES  Sr. Simon Rovira i Puig ALCALDE
CAMPRODON Sr. F. Xavier Sala i Pujol ALCALDE
GOMBRÉN Sr. Eudald Picas i Mitjavila ALCALDE
LES LLOSSES Sr. Jaume Cuní i Soler REGIDOR
LLANARS Sr. Amadeu Rosell i Martí ALCALDE
MOLLÓ  Sr. Sebastià Folcrà i Nou REGIDOR
OGASSA Sr. Josep Tremps i Bosch ALCALDE
QUERALBS Sra. M Immaculada Constans i Ruiz ALCALDESSA
RIBES DE FRESER Sra. Núria Ibàñez i Resplandis REGIDORA
RIPOLL Sr. Joaquim Colomer i Cullell REGIDOR
SANT JOAN DE LES ABADESSES Sra. Sandra Soler i Garcia REGIDORA 
SANT PAU DE SEGÚRIES Sra. Dolors Cambras i Saqués ALCALDESSA
SETCASES Sra. Anna Vila i Palol ALCALDESSA
TOSES  Sr. Santiago Cirera i Sala REGIDOR
VILALLONGA DE TER Sr. Pere Gironès i Galian REGIDOR
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS Sr. Eudald Picas i Mitjavila CONSELLER

AMER Sra. Ma Rosa Vila i Juanhuix ALCALDESSA
ANGLÈS Sr. Josep Casadellà i Turon REGIDOR
ARBÚCIES Sr. Pere Garriga i Sola ALCALDE
BLANES Sra. Pepa Celaya i Armisen REGIDORA
BREDA Sr. Josep Amargant i Argemí REGIDOR
BRUNYOLA  Sr. Francesc Johé i Carreras ALCALDE
CALDES DE MALAVELLA Sr. Sergi Mir i Miquel REGIDOR
HOSTALRIC Sr. Joaquim Molina i Soler ALCALDE
LLORET DE MAR Sr. Jordi Orobitg i Solé REGIDOR
MAÇANET DE LA SELVA  Sr. Josep Ma Ciurana i Planas ALCALDE
MASSANES Sr. Francesc Guilana i Sureda REGIDOR
RIELLS I VIABREA Sr. Patrici Cros i Garcia REGIDOR
RIUDELLOTS DE LA SELVA Sra. Carme Camps i Goy REGIDORA
SANT FELIU DE BUIXALLEU Sr. Sixte Morera i Vilà REGIDOR
SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ Sr. Marc Garcia i Nadal ALCALDE
SANTA COLOMA DE FARNERS Sr. Jordi Josep Sitjà i Güetas REGIDOR
SILS Sr. Juli Garcia i Gonell REGIDOR
TOSSA DE MAR Sra. Gisela Saladrich i Parés ALCALDESSA
VIDRERES Sr. Marc Carreras Barnada REGIDOR
VILOBÍ D’ONYAR Sr. Joaquim Vivas i Vidal REGIDOR
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Sr. Albert Tovbert i Ribot CONSELLER

ESPINELVES Sr. Joan Manuel Claveria i Regales ALCALDE
VIDRÀ Sr. Josep Anglada i Dorca ALCALDE

Diputació de Girona Sr. Carlos Àlvarez González DIPUTAT
Diputació de Girona Sr. Lluís Costabella i Portella DIPUTAT
Diputació de Girona Sr. Josep Ma Rufí i Pagés DIPUTAT

CErdANYA

plA dE l’EstANY

rIpollès

lA sElvA

osoNA

dIputACIó dE GIroNA

GArrotXA

GIroNès
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Pujada Sant Martí, 4-5

17004 Girona

Tels. 972 426 105 / 972 185 183

cilma@cilma.cat

www.cilma.cat
@cilma_girona


