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José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4540955 TQEAE-EEHHC-33XQC F0C2570446012E61AFA6C622944E30C7C2E5B185) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

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 deu vots a
favor dels grups municipals PSC-CP i ERC-AM, nou vots en contra del grup
municipal JxCAT-JUNTS i l'abstenció dels grup municipals GUANYEM GIRONA i
C'S, el següent acord:
"Atès que el parc urbà públic històric de la Devesa de Girona és un Bé d'Interès
Cultural en la categoria de jardí històric des de 1943 i Bé Cultural d'Interès Nacional
(BCIN).
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Girona va votar l'aprovació definitiva del Pla
d'Usos i Gestió del Parc de la Devesa de Girona al ple del 14 de desembre de 2010,
així com el seu reglament d'usos i activitats. Actualment el Pla d'Usos i el reglament
segueixen vigents tot i que l'àmbit d'aplicació és de 333.021 m2, el qual actualment
ja no inclou la totalitat de la Devesa. Tanmateix, el reglament d'usos i activitats del
parc de la Devesa preveu usos que no es realitzen des de 2012, com les veles
d'estiu, i no preveu usos que s'han permès des d'aleshores, com l'esdeveniment
Escape in the Park, el Festival del Circ Elefant d'Or o sopars de cloenda de
congressos multitudinaris
Atès que la Modificació puntual número 44, aprovada definitivament el 7 de juny de
2012, va incloure les directrius pel Pla especial de la Devesa mitjançant l'addició de
l'article 189 BIS de les normes urbanístiques del PGOU. L'abast de la MPGOU és la
delimitació del Pla Especial del Parc de la Devesa per donar resposta a la resolució
2011000214 del Ple del 14 de novembre de 2011 i la superfície total de l'àmbit és
414.394,41 m2 dels quals C1 305.288,36 m2.
Atès que al 2015-16 es va dur a terme el pla de xoc de la Devesa, pla que no va
complir amb les expectatives creades malgrat els més de 200.000 € que s'hi varen
destinar.
Atès que el 9 de març de 2017 es va constituir la taula dels mercats de marxants
per debatre qüestions com la qualitat i tipologia de l'oferta, l'espai i la dimensió del
mercat i, sobretot, la seva ubicació i només s'ha reunit dues vegades des
d'aleshores.
Atès que el 21 de desembre de 2017 es va realitzar un contracte menor amb el
concepte "contractació per a l'actualització del reglament d'usos del parc de la
Devesa d'acord al Pla Especial" per import de 1.487,60 EUR tot i que el nou
reglament no ha vist la llum.
Atès que la Modificació puntual del PGOU número 67 es va aprovar provisionalment
pel Ple el 13 de novembre de 2017. Actualment es troba en tràmit tot i que al Ple
ordinari de 17 de setembre de 2018 va verificar el Text Refós, redactat pels serveis
tècnics municipals, que inclou les prescripcions imposades per acord de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Girona, de data 20 de març de 2018, als efectes de la
seva aprovació definitiva.
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Atès que el Pla Especial de la Devesa va ser aprovat inicialment pel Ple en data 13
de novembre de 2017 i actualment, gairebé dos anys més tard, es troba "congelat",
pendent de resoldre les al·legacions presentades.
Atès que ICOMOS a la Carta de Florència (1981) i al text doctrinal de Nova Delhi
(2017) desenvolupen directrius universals per la preservació i conservació dels
jardins històrics.
Atès que la Devesa confina amb el espai de la Xarxa Natura 2000 Riberes del baix
Ter en tota la zona del vial perimetral.
Atès que el mobiliari de la Devesa és heterogeni i insuficient i hi ha una il·luminació
escassa i millorable.
Atès que les línies d'enllumenat que hi ha al Parc de la Devesa són aèries i caldria
soterrar-les o millorar-ne el manteniment.
Atès que tots els estudis realitzats en els últims anys constaten que les activitats
més perjudicials per la preservació de l'arbrat i el valor patrimonial del Parc són
aquelles d'ús intensiu i gran format que requereixen de l'entrada de vehicles de gran
tonatge i/o de la instal·lació d'estructures pesants que causen compactació del sòl,
privatitzen l'ús públic del Parc, deterioren els elements arquitectònics i/o
paisatgístics del parc i malmeten els plàtans i a la fauna i la flora.
Per aquests motius, la present moció té com a objectiu el consens per la
preservació del parc i aconseguir que sigui, el més aviat possible, un espai
naturalitzat per al gaudi de la ciutadania, preservant-lo d'activitats intensives que el
malmetin, com poden ser l'entrada de vehicles, el mercat, les grans atraccions, els
espectacles de gran format fora de l'esplanada de la Copa, l'ús excessiu del Camp
de Mart per part de Fira de Girona i altres activitats similars. Es considera per tant
que en base a aquests plantejaments és del tot necessari acordar que només són
possibles els usos de la Devesa que no entrin en contradicció amb la seva
preservació i que aquests quedin recollits en un reglament d'usos actualitzat.
Tanmateix, l'enllumenat i el mobiliari del Parc es troben en un estat molt deficient
que requereixen de mesures urgents per la seva millora. La quantitat de bancs
resulta insuficient i els que hi ha són heterogenis. Les papereres ubicades al Parc
resulten escasses. La il·luminació en alguns trams de la Devesa és inexistent.
Finalment, l'incident de la caiguda de la branca el proppassat dissabte 6 de juliol
denota la celeritat amb la que s'han de prendre mesures per tal d'evitar que els
plàtans monumentals, raó de ser de la Devesa, acabin sent talats a causa d'un
manteniment deficient de l'arbrat.
És per aquesta raó que proposem els següents punts d'acord:

Primer.- Que s'actualitzi el reglament d'usos i activitats de la Devesa per tal que
defineixi clarament que els únics usos possibles a la Devesa són aquells que són
compatibles amb la preservació d'aquest BCIN parc urbà públic històric.
Segon.- Que es doni compliment al Pla d'Usos i Gestió de la Devesa cercant una
ubicació alternativa per a les activitats intensives que malmeten el Parc.
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Tercer.- Que es realitzi un pla d'inversió urgent en mobiliari i il·luminació al Parc de
la Devesa.
Quart.- Elaborar un calendari que permeti la implementació dels punts anteriors en
el termini màxim d'un any."
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

APROVAT

