Veredicte del jurat del Premi Medi Ambient CILMA 2015-2016

A la ciutat de Girona, al Saló de Comissions de la Diputació de Girona, a la una del
migdia del dia 3 de novembre de 2016, es reuneix el Jurat del Premi Medi Ambient
CILMA 2015-2016
Hi assisteixen les següents persones:
−
−

−
−
−
−
−

Secretari:

Sra. Sandra Bartomeus i Vicens, vicepresidenta del CILMA.
Sr. Josep Ma. Dacosta, tècnic dels Serveis Territorials del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en substitució del Sr. Pere Saló
Manera cap dels serveis territorials del Departament de Territori i
Sostenibilitat
Sr. Joan Josep Escobar, cap de la Divisió de Gestió Energètica de
l’ICAEN
Sr. Esmeragdo Masias, 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
Sr. Pere Viladomat, membre de l’Associació Catalana d’Enginyeria
Sense Fronteres.
Sr. Xavier Cusell, membre de la demarcació de Girona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
Sr. Joan Carles Bonet, secretari del CILMA

S’excusa:
−
−
−
−

Sr. Sergi Mir i Miquel, president del CILMA
Sr. Joaquim Roca i Ventura, visepresident del CILMA
Sr. Francesc Ribera, gerent del Clúster d’Eficiència Energètica de
Catalunya.
Sr. Enric Bigas, membre del Gremi d’Instal·ladors de Girona

També assisteixen:
Sr. Xavier Planas, enginyer de SUNO.
Sra. Judit Vilà, secretària tècnica del CILMA, e.f.
Sra. Ma Teresa Egea, administrativa del CILMA
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Oberta la sessió, es dóna la benvinguda als presents i s’excusa al Srs. Sergi Mir,
Joaquim Roca, Francesc Ribera i Enric Bigas.
La Secretària Tècnica en funcions, explica als membres del jurat que després de
realitzar la convocatòria del premi, cinc ens locals van demanar participar-hi. Aquests
ens locals van rebre una visita de l’enginyeria 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 l’obligació d’implementar-les per tal d’aconseguir una
reducció objectiva del consum energètic, des de juliol de l’any 2015 fins el juny de
2016. El 31 de juliol de 2016 era el termini per a presentar les memòries explicatives.
La Secretària Tècnica en funcions, lamenta que només tres ajuntaments hagin
presentat una memòria explicativa i que el principal motiu podria ser la coincidència de
la convocatòria del premi amb les eleccions municipals de 2015. Per millorar la
participació en properes convocatòries i aprofitant el projecte ECTAdapt on s’hi
contempla també uns premis sobre adaptació al canvi climàtic s’ha previst fer una
reformulació del premi, i els demana poder comptar amb la seva col·laboració per a
l’elaboració de les futures bases del premi.
Tot seguit, l’enginyer fa un breu repàs a les tres memòries explicatives que es van
presentar i destaca el següent:
-

-

-

Que els usos dels tres equipaments són molt diferents (escola, pavelló i centre
cívic-biblioteca);
Que alguns ajuntaments ja havien realitzat actuacions en els equipaments,
motiu pel que els punts de partida són diferents.
Que al valorar els estalvis aconseguits cal tenir en compte que alguna actuació
ja s’havia començat i altres s’han iniciat més tard i per tant no s’han pogut
comptabilitzar en la seva totalitat.
Que cal valorar mesures que estan pendents de realitzar però planificades.
Que ha preparat un document resum amb una valoració tècnica dels resultats
de les actuacions, seguint el barem proposat en l’anterior edició per valorar els
projectes, així com un resum de les memòries presentades, documentació que
es va enviar als membres del jurat.
Que els criteris de valoració 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)
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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)
Els membres del Jurat fan una valoració global dels projectes, agraint la tasca de
resum de l’enginyeria i fent especial esment a la manca de mesures i accions de
comunicació i sensibilització, per tal que els equipaments siguin exemplaritzants per a
l’aprenentatge dels ciutadans.
Els membres del jurat d’acord amb els criteris de valoració procedeixen a atorgar,
cadascun d’ells les puntuacions que creuen oportunes. El Sr. Xavier Cusell fa constar
que la seva valoració es centrarà només en els aspectes de sensibilització i
comunicació. En aquesta valoració s’afegeixen les valoracions dels Srs. Roca i Ribera
que al no poder assistir les van avançar per correu-e. La suma global de les
valoracions dóna el següent resultat:
Projecte
Sala Galà
Ajuntament de Cassà de la Selva
Escola Les Mèlies
Ajuntament de Vilafant
Pavelló municipal
Ajuntament de Vilablareix

Punts
59,45
54,90
52,25

A la vista de l’anterior, el Jurat ACORDA:
ATORGAR el primer premi del Premi Medi Ambient CILMA 2015-2016 a la Sala Galà
presentat per l’Ajuntament de Cassà de la Selva, i guardonat amb 3.000 euros.
D’aquest projecte cal destacar que ha obtingut uns estalvis de consums d’electricitat
(74.444 KWh) i d’emissions de CO2 (22,48 tn de CO2) junt amb un estalvi econòmic
global de prop de 12.000 euros, aconseguit principalment amb la renovació del
sistema de climatització de la part nova de l’edifici, entre altres mesures menors.
ATORGAR el segon premi del Premi Medi Ambient CILMA 2015-2016 a l’escola Les
Mèlies, presentat per l’Ajuntament de Vilafant, i guardonat amb 2.000 euros. D’aquest
projecte cal destacar la substitució de 100 fluorescents convencionals per fluorescents
de tecnologia LED, entre altres mesures també menors, així com la instal·lació de
cartells de sensibilització en l’estalvi d’aigua i energia.
Les bases també contemplen, exceptuant els premiats, un sorteig de dos premis
addicionals. Donat que només queda un altre participant s’acorda no fer el sorteig i
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ATORGAR un premi de 500 euros al Pavelló municipal presentat per l’Ajuntament de
Vilablareix. D’aquest projecte també cal destacar la substitució de 30 focus de la pista
poliesportiva per focus de tecnologia LED, entre altres mesures.
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 aquests equipaments municipals, que pot incloure les actuacions que han quedat
pendents de les proposades en el programa d’actuacions.
Finalment, el jurat vol agrair la participació dels ajuntaments, dels 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. Joan Carles Bonet (secretari)

Sr. Sandra Bartomeus

Sr. Josep Ma. Dacosta

Sr. Joan Josep Escobar

Sr. Esmeragdo Masias

Dra. Victòria Salvadó

Sr. Pere Viladomat

Sr. Xavier Cusell
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