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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 001-2004 
 

 
Assemblea General Extraordinària del CILMA 

 
 
El proper divendres, 13 de febrer, a les 13:00 hores, a la Fontana d’Or de Girona és celebrarà l’Assemblea 
General Extraordinària del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA). 
 
L’objectiu d’aquesta Assemblea és l’elecció del President i dels membres de la Junta Executiva, que d’acord 
amb l’article 15 dels Estatuts, està composada per: 
 

 President 
 3 Representants designats per la Diputació de Girona 
 8 Representants comarcals 
 2 Representants de municipis de menys de 1000 habitants 
 2 Representants de municipis d’entre 1001 i 5000 habitants 
 2 Representants de municipis de més de 5000 habitants 

 
Així mateix, es nomenarà el nou Secretari Tècnic, el qual té les atribucions d’exercir els acords de la Junta 
Executiva, organitzar els procediments i els sistemes administratius de l’associació, informar i assessorar al 
president i a la Junta Executiva i donar compte del desenvolupament dels programes i activitats. 
 
El CILMA és una institució integrada per tots els consells comarcals de les comarques gironines, a més 
d’aproximadament 140 municipis i la Diputació de Girona. El seu objectiu és de promoure la cultura de la 
sostenibilitat al conjunt de les comarques gironines, impulsant els processos des del seu arrelament polític, 
econòmic i social; així com vincular-se a xarxes més amplies d’altres regions per la via de la seva especifitat 
i identitat pròpia. El CILMA, a més a més, vol esdevenir-se en fòrum de debat i d’intercanvi d’experiències 
en matèria de medi ambient, així com de promoció de les Agendes 21 locals entre els municipis de les 
nostres comarques. 
 
Recordatori 
 
Lloc: Fontana d’Or, Carrer Ciutadans 19 de Girona 
Dia: divendres, 13 de febrer de 2004 
Horari: 13:00 hores 
 
 
Per més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
Tel. 629 151 930 
 
Girona, 6 de febrer de 2004 
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