Trobada Consell Regidor de la Taula del Delta i de la Baixa Tordera
4 de Setembre 2019
Arxiu Municipal de Malgrat de Mar

Participants:
Anna Pou (Técnica Medi Ambient Aj. Tordera)
Rafa Delgado (Regidor Medi Ambient Aj. Tordera)
Natalia Pérez (ERC Aj. Tordera)
Aleix Freixa (Regidor de Medi Ambient Aj. Palafolls)
Dolors Rosell (Cap Medi Ambient Técnica de Aj. Blanes)
Oliver Sánchez-Camacho (regidor Medi Ambient Aj. Malgrat)
Laia Gómez (Técnica Medi Ambient Aj. Malgrat de Mar)
Annelies Broekman (CREAF)
Anabel Sánchez (CREAF)
Carles Jiménez (Junts per Malgrat)
Enric Zaldo (CUP Malgrat de Mar)
Full de firmes en Annex 1

1. Introducció
L ’Annelies Broekman (CREAF) introdueix l’estat de la qüestió, reprenent els temes pendents i
indicant els principals avenços de les diferents tasques acordades a l’última reunió del Consell
Regidor del 4 de juliol.
Els punts per debatre plantejats han sigut:
A. Informació del Consell Regidor al web:
B. Estratègia de comunicació
C. Conveni amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona: estat de la qüestió:
- Suport de la Diputació de Barcelona
- Proposta esborrany de Conveni
- Disponibilitat i compromís dels Ajuntaments
a. Estat de la qüestió
b. Secretaria rotativa

D. Properes activitats sobre el risc d’inundacions:

Sinèrgies amb el projecte RECONECT i ANYWHERE
A.- Informació del Consell Regidor al web
-

Llistat correus i directori de contactes

Es presenta l’apartat del web on anirà tota la informació sobre “l’equip de la Taula”. Es
mostren els exemples del CREAF i Malgrat per a ser aprovats com a format i contingut a
ensenyar al web. A la proposta es mostren només els contactes principals (tècnic de
l’Ajuntament i contacte de comunicació) i la resta de l’Equip a una pestanya separada per a no
atapeir excessivament la pàgina. Es proposa demanar a les entitats que participen a la Taula si
volen figurar també al web en una secció específica.
COMENTARIS: Tots els Ajuntaments excepte Blanes han facilitat ja la informació dels contactes
i Blanes la facilitarà avui mateix. L’objectiu dels contactes a facilitar és que l’Ajuntament en la
seva totalitat estigui informat. Pot haver-hi lleures diferències de com això es gestiona a cada
Ajuntament.
ACORD: els Ajuntaments s’asseguraran que la informació arriba a tothom. El nom de cada
persona estarà vinculat al CV que està al web de l’Ajuntament. Tothom enviarà la informació a
l ’Annelies.
ACORD: Es convidarà a les entitats a ser visibles al web.
ACORD Al web, fer una pestanya nova amb “activitats de la Taula” on es pengen les
convocatòries i les actes de totes les reunions de la Taula. Assegurar que tot el que fa i parla el
Consell Regidor sigui obert i transparent.

B. Estratègia de comunicació
En relació a l’estratègia de comunicació de la Taula i dels Ajuntaments (web, twitter, etc) seria
important anar a una i fer sinèrgies tant entre les persones de comunicació dels ajuntaments
com entre els de comunicació i la Taula. Palafolls no té ara per ara tècnic de comunicació i això
pot dificultar una mica però s’involucrarà a la persona que s’encarrega d’aquests temes.
COMENTARI: S’haurien de decidir els productes de comunicació que poden ajudar a difondre a
la ciutadania el procés de la Taula. Hauríem de conèixer les reaccions i la situació de
disponibilitat i interès dels diferents equips dels Ajuntaments implicats. Per exemple, a Blanes
actualment es vol reestructurar el tema intern de comunicació i Palafolls l’està constituint.
ACORD: Concretar una reunió específica de comunicació de la Taula amb diversos objectius
entre els quals sincronitzar el blog de la Taula amb els webs dels ajuntaments i sincronització
amb el twitter.
ACORD: El CREAF proposa data per tenir una reunió durant el setembre amb la gent de
comunicació i, si es possible, la persona de contacte de cada Ajuntament.
COMENTARI: S’agrairia si tothom respongués sempre a les convocatòries que es fan tant si es
per dir que es pot assistir, si no o si no se sap segur.

C. Conveni Generalitat: estat de la qüestió
-

Suport de la Diputació de Barcelona

La Laia Gomez va parlar amb els responsables de la xarxa de municipis per a la sostenibilitat i el
departament d’adaptació de la Diputació de Barcelona. Els va semblar molt interessant
participar al Conveni amb la Taula i estan oberts a col·laborar. En aquesta reunió es va fer
enllaç amb els serveis jurídics de la Diputació de Barcelona per als ajuntaments. El següent pas
seria demanar formalment les negociacions per al Conveni, no està clar com demanar-ho,
podria ser amb una carta signada pels 4 alcaldes, o com que Malgrat te la secretaria tècnica,
l’Ajuntament de Malgrat podria demanar-ho en nom dels altres.
-

Proposta esborrany de Conveni

L’esborrany de Conveni que es presenta a tothom ha estat redactat pels serveis jurídics de
Malgrat fent servir com a model el conveni dels espais agraris i afegint els objectius de la
Taula. És un esborrany molt inicial.
COMENTARIS: S’hauria d’incloure la Diputació de Girona.
ACORD: Incloure la Diputació de Girona al Conveni. La Dolors confirmarà com va anar
exactament la inclusió de la Diputació de Girona en el cas del Parc Agrari per veure com
s’hauria de fer en aquest.
COMENTARI: Sobre el tema que la Taula sigui un ens jurídic. La Laia va parlar amb el secretari
de l’ajuntament sobre aquesta possibilitat però no s’ha estirat més el fil. Demana que es
pregunti també als altres secretaris dels Ajuntament per agilitzar el tema.
COMENTARI: Palafolls pregunta si es pot demanar subvenció individual de les que obre la
Diputació de Barcelona per al finançament de la secretaria tècnica. Es confirma que així ho va
fer Malgrat.
ACORD: Intentar que els ajuntaments treballin l’esborrany de Conveni abans del 4 d’octubre.
La intenció seria tenir un esborrany molt avançat per a la propera reunió del 6 de novembre.
També es comprometen a plantejar el tema de ser ens als secretaris de cada ajuntament.
-

Disponibilitat i compromís dels Ajuntaments

Estat de la qüestió:
COMENTARI: La secretaria considera que falta implicació més activa de tots els ajuntaments i
cal més lideratge de les juntes de govern local. Caldria que es reunissin els 4 alcaldes per tal de
reforçar el compromís polític. Blanes està d’acord que reunir els alcaldes és el millor. Tordera
comenta que la realitat marca una agenda als polítics i que si es presenta un conveni i un bon
treball tècnic això generarà un treball polític. Que cal un camí més operatiu que simbòlic. No
està en desacord amb la reunió d’alcaldes. Palafolls: La voluntat política hi és. Troben bé la
reunió dels 4 alcaldes. Caldria plantejar-lo a alcaldia dels ajuntaments amb correu i trucada.
ACORD: Organitzar una reunió amb els 4 alcaldes per la tercera setmana d’Octubre.

COMENTARI: Hi ha algunes persones que encara necessiten conèixer millor els objectius
concrets d’un espai deliberatiu com és la Taula i hem d’explicar-nos molt bé perquè es valori
tot el que es fa i es pot aconseguir amb aquest tipus d’estructures de governança innovadora i
que llavors s’estigui disposat a implicar-se i recolzar-ho com cal.
Secretaria rotativa:
COMENTARIS: Palafolls suggereix tractar aquest tema a la reunió dels alcaldes. Blanes explica
que sí hi ha la partida reservada, però el problema des de el seu punt de vista és que falta
concreció. Pot haver problemes des de intervenció. També proposa tractar-ho a la reunió dels
alcaldes.

D. Properes activitats sobre el risc d’inundacions.
Es presenta la possibilitat d’establir sinèrgies amb el projecte RECONECT, risc d’inundació. Per
altre banda, molts actors de la Taula coneix el projecte ANYWHERE que és d’alerta primerenca
als càmpings.
Es proposa fer al setembre una jornada i convidar a aquests projectes. L’objectiu seria informar
dels seus resultats o les propostes d’actuació que treballen els projectes europeus. També es
valora completar-ho anant al riu i iniciant així una feina de sensibilització de la ciutadania de
risc d’inundació. Aquesta activitat també pot servir per crear sinèrgies amb altres institucions i
que la Taula es posicioni com a un actor a tenir present in termes de gestió del risc ambiental i
climàtic.
COMENTARI: En aquest marc hi ha oportunitats de visibilitzar les feines dels ajuntaments en
quant a risc d’inundació. Es comenta breument els projectes i treballs que s’han o s’estan
desenvolupant a cada Ajuntament sobre aquest tema i es subratlla la conveniència de fer-ho
visible. Es demana rebre un petit document d’informació sobre el que s’està fent a cada
ajuntament sobre la temàtica. També que els Ajuntaments vagin pensant si hi ha algun aspecte
que es voldria treballar a la jornada per poder compartir amb els experts.
ACORD: Els ajuntaments enviaran documents d’informació sobre el que està passant en relació
amb les inundació i alguna pregunta que vulguin passar als projectes europeus. El CREAF
enviarà un correu per demanar aquesta informació.
Quant a la jornada sobre inundacions que s’ha d’organitzar, s’ha contactat el projecte
RECONECT i s’està esperant resposta per consensuar una data si pot ser al setembre. Aquesta
activitat un cop concretada també es pot considerar com la propera activitat de la Taula.

E. Cloenda
Propera reunió el Consell Regidor el 6 de novembre 2019
ACORD: Fer la propera reunió de la Taula el 6 de Novembre junt amb el proper Consell
Regidor.

ANNEX 1 Full de firmes.

