IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Certificats: PLE ORDINARI 22/07/2019 - CERT. Moció presentada pel
grup mu

DOC_ID: 7841844
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 07K2L-VJD34-NOHHE
Data d'emissió: 9 de septiembre de 2019 a les 9:25:51
Pàgina 1 de 2

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 26/07/2019 12:00
2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 29/07/2019 10:45

om
Exp.: 2019033638 - C. 06.025.073

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
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CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 22 de juliol de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per majoria simple amb dotze vots a
favor dels grups municpals PSC-CP, ERC-AM i C'S i l'abstenció dels grups
municpals JXCAT-JUNTS i GUANYEM GIRONA, el següent acord:
"La cura del medi ambient comença per la protecció del patrimoni natural que ens
és propi. L'emergència climàtica ens obliga a que el futur desenvolupament de
Girona sigui en clau sostenible, i que el seu progrés econòmic sigui compatible tant
amb la pervivència d'un entorn natural de qualitat com amb l'explotació racional i
sostenible dels recursos naturals.
L'herència natural en les nostres mans és rica i diversa: des de la Devesa -el parc
urbà més gran de Catalunya- fins a les hortes, les Pedreres, les Gavarres, l'anella
verda en el seu conjunt, els rius, les zones verdes urbanes i els boscos; tots són
espais que contribueixen a la salut i al benestar de la ciutadania i que donen
identitat tant a la ciutat com als barris.
És per aquests motius que les regidores i regidors de l'Ajuntament de Girona ens
hem de conjurar de forma unitària per la protecció i revitalització d'aquests espais, a
través d'un conjunt d'actuacions que tingui dos objectius clars i que hem de fer
compatibles: d'una banda, la protecció de la flora i fauna autòctona i l'eliminació de
la flora i fauna al·lòctona que habita en cadascun d'aquests espais, i d'altra banda,
la dignificació i difusió dels mateixos amb l'objectiu de fer-los més atractius a la
ciutadania i convertir-los en espais de relació i de salut.
En aquest sentit, cal recordar que pràcticament el 80% de la salut està determinat
per l'entorn i els hàbits de vida saludables; per tant, si pretenem tenir una ciutadania
més sana i benestant, esdevé vital dotar-la, entre altres coses, d'una previsió
d'espais verds més nombrosa, digna i accessible. Això requereix, al nostre parer,
una planificació més ambiciosa dels espais existents i una aposta política clara per
un urbanisme més sostenible i basat en el benestar de les persones i la protecció de
l'entorn.
Malgrat la importància d'aquesta qüestió, des del grup municipal d'Esquerra
Republicana lamentem que en els últims anys no s'hagi apostat per aquests espais
amb la decisió o amb l'habilitat que ens hauria agradat. Sense anar més lluny, el
Parc de la Devesa, segurament el patrimoni natural més important de què disposa la
ciutat, ha perdut vuit anys d'anuncis no materialitzats, promeses incomplertes i
inversions que mai han arribat, algunes de les quals ha reclamat de forma reiterada
el nostre grup. A dia d'avui, el Pla d'usos i el Pla Especial segueixen estant al calaix,
i l'executiu segueix sense tenir un projecte per al parc malgrat les exigències
veïnals, com també passa en el cas de les hortes de Santa Eugènia.
Fins i tot en aquells espais on sí que s'ha aprovat Pla Especial, com les Pedreres,
segueixen existint episodis d'ús fraudulent, incivisme, brutícia o mala il·luminació,
malgrat els intents per part de l'Ajuntament de protegir-los i ordenar-los. Això no
només malmet els nostres espais naturals, sinó que també provoca que els veïns i
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veïnes no puguin fer-ne ús.
En definitiva, la moció que avui presenta el nostre grup pretén ser la primera pedra
d'un mandat que ha d'estar marcat per un desenvolupament més sostenible i
equilibrat de la nostra ciutat; començant, en aquest cas, per tenir més cura dels
espais naturals que hem heretat i que estem obligats a preservar, i per desencallar
els projectes de ciutat que segueixen al calaix.
Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple
municipal l'adopció dels següents ACORDS:

1. Reprendre i calendaritzar la redacció del Pla Especial de la Devesa, implicant tots
els actors i amb l'objectiu que estigui finalitzat abans de 2021, i mentrestant fer
inversions urgents per arreglar el mobiliari i millorar la seguretat al parc.
2. Donar compliment al Pla Especial de les Pedreres i calendaritzar les properes
actuacions abans de la fi d'enguany, respectant allò establert en el Pla social de les
Pedreres."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 26 de juliol de 2019
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