Acta de sessió de la Comissió de Seguiment per a la gestió del procés participatiu de la
Ordenança Municipal de la Zona de Baixes Emissions de la ciutat de Girona.
Identificació de la sessió
Número: 1
Data: 12 de juliol de 2022
Horari: de 9:00 h a 10.45 h
Lloc: Sala Renart de l’Ajuntament de Girona
Assistents/es
Marta Sureda Xifre, presidenta i regidora de la subàrea de Mobilitat i Via Pública
Maria Mercedes Teixidor Oliveda, cap de la subàrea de Mobilitat i Via Pública
Anaïs Font Retes, tècnica de gestió de la subàrea de Mobilitat i Via Pública
Alba Marín Domingo, tècnica de gestió de la subàrea de Mobilitat i Via Pública
Joan Barfull Savador, gerent de PIMEC
Gemma Clapés Badia, cap de secció de Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona
Carolina Martí Llambrich, Delegada del Rector per al Territori i la Sostenibilitat de la UDG
Marc Blasco Bas, president de l'Associació Naturalistes
Adrià Compte Ferrer, representant de l'Associació Naturalistes
Yasmina Olives Llabrés, representant de l'Associació Multicapacitats
Pol Dilmé Caro, representant de l'Associació Multicapacitats
S'excusa el Sr. Pere Casas Vall.llossera
Ordre del dia
1. Constitució de la Comissió de seguiment del procés participatiu de la Zona de Baixes
Emissions.
2. Revisió del cronograma de treball, i en concret, de la fase informativa i de debat.
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Es constitueix la comissió de seguiment formalment.
Es modificaran els dos membres representants de Multicapacitats al decret d'aprovació.
2. Revisió del cronograma de treball, i en concret, de la fase informativa i de debat.
S'expliquen els conceptes més importants sobre la Zona de Baixes Emissions, així com tot el
procés de participació i el cronograma de treball de la Comissió de seguiment.

Es comparteixen les següents idees:
- S’exposa que l'Ajuntament de Girona ha iniciat un procés de licitació pública per a la
contractació d'un servei de consultoria tècnica per a gestionar el procés de participació
ciutadana. Es preveu que el mes de setembre hi hagi l'empresa adjudicada.

- Demanarem a la UMAT que ens informin sobre el núm. de ciutadans/es que viuen a dins de
l'àrea determinada per a la ZBE, per tal de tenir-les en compte a la convocatòria pública per a la
sessió informativa i de debat del procés participatiu.

- Es proposa que cada entitat representant de la comissió de seguiment, pensi / prepari per a la
següent reunió de treball, una llista d'entitats relacionades amb el seu àmbit d’actuació, per
tenir-les en compte a la convocatòria pública.

- S'exposa la preocupació de que algunes persones que assisteixin a la sessió informativa i de
debat, després d'haver escoltat les característiques de la ZBE, ja no tinguin la necessitat de

debatre. Es tindrà en compte a l'hora d'explicar les restriccions, exempcions i mesures
compensatòries.
- Es preveu una campanya de difusió que detalli d'una manera entenedora què és la ZBE, per
tal que la ciutadania, així com les entitats, entenguin els beneficis de la zona de baixes
emissions i la rebin de la millor manera possible.
- Es debat sobre la delimitació de la ZBE, i de quina manera caldria informar adequadament a
la ciutadania per tal de reforçar els beneficis. També, es dona èmfasi en que seria adequat
detallar, quines mesures compensatòries té pensades l'Ajuntament per tal de millorar la
mobilitat un cop s'hagi implantat la ZBE.

- Es convoca la segona reunió de treball per decidir amb més detall la metodologia presentada
a la primera reunió, els instruments i el contingut de la sessió informativa i de debat oberta a la
ciutadania prevista pel mes d'octubre.

S'adjunta la presentació i la llista d'assistència d'aquesta comissió.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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Vist i plau
La presidenta
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