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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2022016162

L'article 14.3.a de la Llei 7/2021, de 20 de maig de canvi climàtic i transició energètica,
estableix que els municipis de més de 50.000 habitants han d'establir zones de baixes
emissions abans de l'any 2023, per tal de reduir les emissions derivades de la mobilitat.
Segons les dades del padró municipal, la població de la ciutat de Girona durant l'any 2020
és de 103.369 habitants i, per tant, li és d'aplicació l'establiment de zones de baixes
emissions abans de l'any 2023.
Mitjançant resolució de l'Alcaldia número 2021020974, de data 26 de setembre de 2021, es
va aprovar la participació de l'Ajuntament de Girona al Programa d'ajudes a municipis per a
la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del
transport urbà, i es va acceptar expressament el procediment regulat a l'Ordre Ministerial
TMA/892/2021, de 17 d'agost, pel que s'aproven les bases reguladores per al Programa
d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació
digital i sostenible del transport urbà, en el marc del "Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia", i s'aprova i publica la convocatòria corresponent a l'exercici
2021.
En aquesta resolució també s'aproven les actuacions per a les quals se sol.licita la
subvenció, entre elles la creació de zones de baixes emissions (actuació 1).
El 29 de setembre de 2021 es va registrar a l'aplicació del ministeri la sol.licitud de
subvenció amb número de registre d'entrada REGAGE21e00019280642.
Per resolució provisional de la Secretaria General de Transports i Mobilitat de 17 de febrer
de 2022 d'atorgaments provisionals dels ajuts publicada amb la referència BOE-B-20225596, el 23 de febrer de 2022, en el BOE número 46, consta que a l'Ajuntament de Girona
se li ha concedit l'ajut sol.licitat.
La necessitat de regular l'establiment de zones de baixes emissions mitjançant ordenança
està determinada per:
1. L'article 16.4 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de
l'atmosfera.
2. L'article 25 del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de
l'aire.
3. Els articles article 7 apartats b i g i 18 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Viària.
L'article 17 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de
l'atmosfera i els articles 16 i 17 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els
drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de
medi ambient estableixen que s'ha de garantir la participació del públic en l'elaboració de
les ordenances en matèria de qualitat de l'aire.
El procés participatiu requereix un acompanyament que és necessari realitzar mitjançant
una comissió de seguiment formada per representants de l'Ajuntament de Girona, tècnics
municipals i representants de la ciutadania. Les funcions de la comissió que ha de
desenvolupar són:
a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta del procés de participació i
suggerir les modificacions que consideri convenients.
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b) Fer el seguiment del funcionament i l'eficàcia dels instruments de la participació i
recomanar millores.
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d) Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés.
e) Les altres que se li encomanin amb el decret d'aprovació del procés de participació o
posteriorment.
Per tot això, en exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2021002927, de data 16 de febrer de 2021,
DECRETO
Primer. Constituir una comissió de seguiment per a la gestió del procés participatiu per a
l'elaboració de l'Ordenança de la zona de baixes emissions de Girona.
Presidenta:
- Marta Sureda Xifre com a presidenta de la comissió.
Secretari:
Pere Casas Vall-llossera com a secretari de la comissió.
Vocals:
- Joan Barfull Salvador, com a representant de PIMEC Girona.
- Gemma Clapés Badia, com a representant dels Serveis Socials de l'Ajuntament de
Girona.
- Carolina Martí Llambrich, com a representant de la Universitat de Girona.
- David Montoro Rico, com a representant de Multicapacitats.
- Isaac Padrós, com a representant de Multicapacitats.
- Marc Blasco Bas, com a representant de l'Associació de Naturalistes de Girona.
Segon. Definir les funcions de la comissió de seguiment:
a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta del procés de participació i
suggerir les modificacions que consideri convenients.
b) Fer el seguiment del funcionament i l'eficàcia dels instruments de la participació i
recomanar millores.
d) Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés.
e) Les altres que se li encomanin amb el decret d'aprovació del procés de participació o
posteriorment.
Tercer. Les convocatòries de les reunions es faran mitjançant correu electrònic.
Quart. Notificar la present resolució als membres integrants de la comissió de seguiment.

La regidora delegada de Mobilitat i Via Pública
Marta Sureda Xifre
Traspassat per a la seva signatura en data 27 de juny de 2022
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 16
de juliol de 2021.
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