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: 2
Data: 20 de setembre de de 2022
Horari: de 9:30 h a 11:30 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
Pere Casas Vall.llossera, tècnic 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, representant de l'Associació Naturalistes
Yasmina Olives Llabrés, representant de l'Associació Multicapacitats
Eduard Ayach ch Mateu, representant de FOEG
Sandra Estrella, tècnica de l’empresa DOYMO
S'excusa el Sr. Pol Dilmé Caro, representant de l'Associació Multicapacitats
Ordre del dia
1. Presentació de la Sandra Estrella, persona responsable de DOYMO, l’empresa adjudicada
per prestar el servei d’assistència tècnica del procés participatiu de la ZBE a Girona.
2. Validació del llibret amb el contingut de la ZBE que es repartirà a les entitats i als
ciutadans/es que s’inscriguin a la sessió de debat.
2. Validació del model de qüestionari d’inscripcions.
4. Validació de la metodologia per a la sessió de debat.
3. Validació del model d’enquesta online d’opinió.

Es comparteixen les següents idees:
- S’exposa que l'Ajuntament de Girona ha creat un llibret amb el següent contingut; introducció
de la ZBE, la diagnosi (la qualitat de l’aire a Girona, el soroll, contaminació acústica, el parc
mòbil de Girona, l’àmbit de la ZBE a Girona, les restriccions, les exempcions i les mesures
complementàries). Durant la pròxima setmana s’hi afegirà la informació relacionada amb els
possibles escenaris que es presentaran a la sessió de debat. També es presenten dos
Annexes: Recomanacions per a la implantació d’una ZBE en els municipis i Propostes de
zones de baixes emissions a les ciutats de l’arc metropolità. L’Ajuntament exposa que aquests
dos annexes ajudaran a comprendre que la ZBE haurà d’anar acord amb la llei i unificada amb
ciutats de les mateixes característiques.
Els membres de la comissió de seguiment revisaran el llibret i faran arribar les seves
consideracions dimarts 27 de setembre. Es valida el llibret.
Es presenta el qüestionari que els ciutadans/es hauran d’emplenar per inscriure’s a la sessió de
debat que tindrà lloc la setmana del 7 al 13 de novembre. Els membres de la comissió de
seguiment la revisaran i faran arribar les seves consideracions dimarts 27 de setembre.
Al qüestionari ha de quedar-hi reflectit si la persona que s’inscriu ho fa individualment o en
representació d’alguna entitat. L’empresa DOYMO, planteja realitzar dues sessions de debat
per separat, una dirigida a persones físiques i una altra a les entitats interessades.
L’Ajuntament i els membres de la comissió de seguiment, decideixen que es tindrà en compte
aquesta idea segons el nombre de persones participants. També es decideix que les sessions
es portaran a terme en un dia laborable pel matí i/o a la tarda. Es valida el qüestionari.

Es presenta l’esbós de l’enquesta online que s’oferirà a tots els ciutadans i ciutadanes
mitjançant la web de Girona Participa. L’enquesta estarà oberta al mateix moment que la sessió
de debat. Els membres de la comissió de seguiment la revisaran i faran arribar les seves
consideracions dimarts 27 de setembre. Es valida l’enquesta.
L’Ajuntament exposa la metodologia de la sessió de debat. Es crearan taules de debat
heterogènies les quals hauran de valorar diferents escenaris. Tots els escenaris obeiran a la llei
que determina l’objectiu a complir per millorar la qualitat de l’aire a Girona (Límit NO2 ≤ 40
μg/m3).
Cada escenari presentarà uns horaris de circulació concrets amb les restriccions dels vehicles
que podran accedir a la ZBE segons les etiquetes ambientals. De cada escenari, es valoraran
els efectes positius o negatius sobre cada un dels següents impactes:
-

Social (igualtat d’oportunitat)
Gènere
Econòmic (activitat econòmica)
Econòmic (competència i de mercat)
Canvi climàtic
Salut pública
Medi ambient (Eficiència energètica)

Així com també, es valoraran tots els impactes per ordre d’importància. Es valida la
metodologia.

S'adjunta la llista d'assistència d'aquesta comissió.
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari
Pere Casas Vall.llossera
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Vist i plau
La presidenta
Marta Sureda Xifre
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