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COMUNICAT DE PREMSA 015/2005 

 
 
 
En relació a les declaracions efectuades per el portaveu del grup 
socialista a la Diputació de Girona, Joan Manuel del Pozo, en les que 
acusava al CILMA de tenir una actitud partidista i de confrontació envers 
als actuals governs de Catalunya i de l’Estat espanyol, volem manifestar 
el nostre desacord i fer les següents consideracions: 
 

1) El Sr. Joan Manel del Pozo mai s’ha adreçat al CILMA per fer 
constar el seu legítim dret a crítica per a qualsevol acció i actitud 
que haguem pogut fer i estigui en desacord. 

2) Considerem que el Ple de la Diputació de Girona no és el marc 
adequat per fer aquestes declaracions, ja que el CILMA és un ens 
amb entitat pròpia i, per tant, independent de la Diputació de 
Girona. 

3) Que el CILMA aglutina com a ens associats a 172 ajuntaments, els 
8 consells comarcals i a la Diputació de Girona i, per tant, la relació 
entre totes dues entitats, a l’igual que amb d’altres ens públics, són 
d’una estreta col·laboració mútua dins de la independència jurídica 
d’ambdues entitats. 

4) Que tots els acords i resolucions s’han aprovat per consens i 
unanimitat de tots els ens associats que representem i que, en la 
seva totalitat, són ens públics. 

5) Que en aquells aspectes i/o problemàtiques com en el cas del 
TGV o de la Línia d’Alta Tensió, sempre s’han après acords 
unànimes entre tots aquells municipis afectats, dels quals hi ha 
representació de tots els partits polítics. 

6) Que els estudis, assessoraments i gestions que està portant a 
terme el CILMA ja es van iniciar amb les anteriors legislatures, tant 
a Catalunya com a l’Estat espanyol i, per tant, amb d’altres 
governs de diferent signe polític. 
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7) Que en tot moment s’ha mantingut contacte, relació i converses 
amb els respectius responsables dels diversos Departaments, 
Serveis i Direccions de la Generalitat de Catalunya, així com de 
Govern Central, per la qual cosa sempre s’ha informat de les 
decisions i accions que s’han portat a terme, mantenint sempre 
una relació cordial i fluida. 

8) Que cap representant de cap grup polític, tant del Parlament de 
Catalunya com de la Càmara dels Diputats o Senat, ha expressat 
la seva queixa o crítica al treball i orientació del CILMA. 

 
Per tot això volem deixar ben palès que totes aquelles gestions que 
s’han desenvolupat des del CILMA sempre han estat de forma 
consensuada i unànime i, conseqüentment, sense cap ús partidista i, 
per tant, sempre s’ha actuat amb el rigor, respecte i seriositat en el 
que sempre ens hem significat. 

 
 
Miquel Noguer i Planas 
President del CILMA 
 
 
 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
(Mòb. 629 151 930). 
 
CILMA 
Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 Girona 
Web: www.cilma.org
A/e: cilma@ddgi.es
Tel. 972 426 105  
Fax 972 426 106   
 
Girona, 25 de novembre de 2005 
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