
 
 
 
 
Girona / Medi Ambient 
  

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 005/2007 
   

Jornada Construcció sostenible a les comarques gironines 
i 

Assemblea General del CILMA 
 
El proper divendres, 20 d’abril de 2007 a les 09:30 h, a la seu del Consell Comarcal del Gironès 
(Riera de Mus, 1-A a Girona), el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les 
Comarques de Girona (CILMA) organitza la jornada Construcció sostenible a les comarques 
gironines. 
 
S’ha programat aquesta jornada, prèvia a l’Assemblea, en que s’informarà d’una proposta 
d’ordenança municipal i es donarà a conèixer l’experiència de l’Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda en l’aplicació de criteris ambientals en la construcció de diferents equipaments 
municipals. 
 
Una vegada acabada aquesta jornada, a les 12:15 h, es celebrarà l’Assemblea General del CILMA 
amb el següent ordre del dia: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.  
2. Presentació i acceptació de noves sol·licituds d’adhesió.  
3. Informació sobre les darreres activitats del CILMA realitzades des de la darrera Assemblea 

General.  
4. Balanç de les actuacions realitzades durant el període 2003-2007, objectius i properes 

actuacions del CILMA en el marc de les respectives Comissions de Treball.  
5. Aprovació, si escau, de la proposta de delegació d'atribucions a la Junta Executiva per 

efectuar modificacions de crèdit.  
6. Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2006.  
7. Aprovació, si escau, del pressupost per a l’any 2007.  
8. Torn obert de paraules. 

 

Adjuntem el programa de la jornada 
 
Recordatori 
 
Dia: Divendres, 20 d’abril de 2007  
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Gironès 
Adreça: Riera de Mus, 1 – A   -  17003 Girona  
Horari:  
09:30 h Jornada Construcció sostenible a les comarques gironines. 
12:15 h Assemblea General del CILMA 
 
Al final de la jornada i de l’Assemblea s’atendrà als mitjans de comunicació 
 
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 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
cilma@ddgi.es
www.cilma.cat  
 
Girona, 17 d’abril de 2007 
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