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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2022018861

Mitjançant la resolució d'alcaldia 2022017661 de data 14/07/2022, es va constituir la
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.
A la mateixa, es va fer constar com a membres representants:
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.
- Yasmina Olives Llabrés, com a representant de Multicapacitats.
- Pol Dilmé Caro, com a representant de Multicapacitats.
- Marc Blasco Bas, com a representant de l'Associació de Naturalistes de Girona.
Atès que des de FOEG, entitat participant de la Taula de Mobilitat celebrada el 19 de juliol
2022, ens han comunicat que volen formar part de la Comissió de seguiment del procés
participatiu de la Zona de Baixes Emissions de Girona, i que la persona representant serà
el senyor Eduard Ayach Mateu, vicepresident de la mateixa entitat.
Vist que FOEG és la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona.
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
Modificar la resolució d'alcaldia 2022017661 de data 14/07/2022, de constitució de la
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.
En conseqüència, a l'apartat primer de la part dispositiva de la resolució, passarà a tenir el
contingut següent:
" 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
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Girona.
- Carolina Martí Llambrich, com a representant de la Universitat de Girona.
- Yasmina Olives Llabrés, com a representant de Multicapacitats.
- Pol Dilmé Caro, com a representant de Multicapacitats.
- Marc Blasco Bas, com a representant de l'Associació de Naturalistes de Girona.
- Eduard Ayach Mateu, com a representant de FOEG. "
La regidora delegada de Mobilitat i Via Pública
Marta Sureda Xifre

Traspassat per a la seva signatura en data 26 de juliol 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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