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Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix
Empordà,
CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 25 de maig de 2017
(PLE2017000006), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
I NOMENAMENT D'UN REPRESENTANT (X2017004747)
«Antecedents:
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en el Ple del dia 25 d’agost de 1999, per unanimitat
va adherir-se al Consell D’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de
Girona, CILMA, es van aprovar els estatuts i es va anomenar un representant
Que per raons econòmiques l’ any 2012 l’Ajuntament va renunciar a aquesta adhesió.
Atès que actualment hi ha una voluntat d’adherir-se per tal que el nostre ajuntament s’integri
en un instrument de cooperació i d’intercanvi per al desenvolupament sostenible dels
municipis de les comarques de Girona, així com per a la implantació de les Agendes 21
locals, que fomenti la integració dels aspectes ambientals a les polítiques de
desenvolupament territorial, social i econòmic del municipi, i també per rebre informació
actualitzada de casos concrets i exercicis de bones pràctiques de desenvolupament de la
sostenibilitat.
Atès l’import de la quota per l’adhesió per a municipis de més de 20.001 habitants és de
660,00 €.
Atès disposem de suficient consignació pressupostària a l’aplicació 04 17200 46600 Consell
d’Inic. Loc. Medi Ambient Com. Gir. .
El Ple municipal acorda:
Primer- Adherir-se al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques
de Girona, la qual cosa comportarà l’abonament d’una quota anual, per municipis de més de
20.0001 habitants, de 660,00 €.
Segon- Autoritzar i disposar la despesa de 660,00 €, import corresponent la quota de l’any
2017, per l’adhesió al CILMA, Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient, amb NIF.
P1700031F, domicili social, a la ciutat de Girona, Pujada Sant Mari, 4-5, seu de la Diputació
de Girona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0417200 46600 i número d’operació
prèvia 920170001483.
Tercer- Aprovar els estatuts pels quals s’ha de regir aquest Consell.
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Quart- Nomenar com a representant de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a
l’Assemblea General del Consell d’ iniciatives locals per al medi ambient de les comarques
de Girona al setè tinent d’alcalde, el Sr. Salvador Calabuig Serra com a regidor de Medi
Ambient.»
El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 30 de maig de 2017
(Signat electrònicament)
[Firma01-01]

[Firma02-01]
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