Trobada Consell Regidor de la Taula del Delta i de la Baixa Tordera
15 de gener 2020
Sala de Plens de l’Ajuntament de Malgrat de Mar

Participants:
Aleix Feixe (regidor de medi ambient Aj. Palafolls)
Anabel Sánchez (CREAF)
Anna Pou (técnica Medi Ambient Aj. Tordera)
Annelies Broekman (CREAF)
Dolors Rosells (Cap Medi Ambient Técnica deAj. Blanes)
Enric Zaldo Aubanell (Aj. Malgrat)
Ester Martínez (Aj. Malgrat)
Laia Gómez (tècnica medi ambient Aj. Malgrat de Mar)
Marina Vall-llosada (Regidora Medi Ambient Aj. Blanes)
Oliver Sánchez-Camacho (regidor Medi Ambient Aj. Malgrat)
Ramir Roger Artigas (Aj Malgrat, ERC)
Full de firmes en Annex 1

1. Introducció
El regidor de Medi Ambient de Malgrat de Mar, Oliver Sánchez-Camacho, ens dona la
benvinguda i tot seguit, l’Annelies Broekman (CREAF) va introduir l’ordre del dia:




Estat de la qüestió del finançament de la secretaria tècnica de la Taula.
Estat de la qüestió sobre la formulació jurídica de la Taula.
Altres: calendari , properes activitats, documents a exposició pública

2. Estat de la qüestió del finançament de la secretaria tècnica de la Taula.
La secretaria actualment funciona amb molt de treball voluntari, i aprofita els recursos del
projecte REDAPTA per combinar-ho amb les tasques de la secretaria. Al juny s’acaba aquesta
flexibilitat i la Taula necessitarà un finançament per seguir funcionant. El pressupost que es va
indicar fins ara (60 000 euros /any, cobert de manera rotativa entre els 4 ajuntaments que
contribuirien amb 15 000/3 mesos) cobreix les hores treballades i desplaçaments per a la
persona encarregada, però també fons per a produir materials i organització d’esdeveniments,
tallers, jornades i activitats ciutadanes.

El Departament de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona només cobreix projectes
petits de màxim de 3000 €. El Departament de Participació de la Diputació de Barcelona sí pot
finançar projectes de més quantitats (30000 €). L’Ajuntament de Tordera es va comunicar amb
ells i podem compartir el pla d’acció pel proper any per avaluar si es pot cobrir amb un
projecte en el marc del catàleg de subvencions. Aquest projectes tenen la durada d’un any i es
considera que per l’any en curs (2020) l’import podria garantir que la secretaria continués des
del juny fins al desembre 2020.
El CREAF ha fet un esborrany preliminar de pla d’acció. S’acorda que el comparteix amb el
Consell Regidor per ajustar-ho perquè encaixi en la línia de subvencions.
L’Ajuntament de Blanes no pot participar a una subvenció de la Diputació de Barcelona, i ha
mirat oportunitats de subvencions per part de la Diputació de Girona, però no veuen clar que
pugui encaixar. Es considera que les activitats que estan definides al pla d’acció s’haurien de
adaptar a les necessitats d’intervenció per justificar-les, donat que hi ha inèrcies per a la
subvenció de activitats de participació. Si la proposta està prou definida i l’equip de Blanes la
pot justificar a la seva intervenció, podria cobrir la subvenció.
La problemàtica de finançament de la taula és lligat a les dificultats pels ajuntaments d’atorgar
la seva contribució amb les condicions actuals, i es considera que si la Taula tingués un marc
jurídic, aquestes dificultats serien menors i es podrien mantenir en el temps.
Es comenta que pot ser buscar la formulació jurídica sigui un llarg camí i que seria molt més
fàcil trobar un ‘altra manera de finançar la secretaria. Per exemple, la participació es pot
emmarcar dins dels plans PAESC que cada municipi realitza anualment.
S’ha de considerar que es tracta d’un pressupost petit i que es pot ajustar a les necessitats de
la Taula, que es tracta d’activitats vinculades a la governança (participació ciutadana
mitjançant jornades, tallers i comunicació) i que no tindria l’objectiu d’executar obres. Les
propostes de actuació sempre anirien a càrrec de les autoritats competents, i la Taula té la
funció de formular propostes i establir les relacions necessàries per tal que es portin a terme.
S’ACORDA:




intentar que Departament de Participació de la Diputació de Barcelona financii el la
secretaria tècnica aquest any. Ajustar les activitats a que es puguin realitzar amb
30000€.
avaluar si l’Ajuntament de Tordera demana l’import sencer o si es reparteix en dos
projectes, una part l’Ajuntament de Tordera i una part l’Ajuntament de Palafolls. S’ha
de treballar amb eficàcia perquè el projecte s’ha de presentar abans del 6 de febrer
2020.

3. Estat de la qüestió sobre la formulació jurídica de la Taula
A la darrera reunió del consell regidor, i confirmada durant la reunió dels Alcaldes dels 4
municipis, es va acordar de moure una reunió a nivell polític i una a nivell tècnic amb la
Diputació de Barcelona. Actualment hi ha hagut la disponibilitat solament per realitzar al
reunió tècnica.

L’ajuntament de Malgrat de Mar va tenir converses amb la Diputació de Barcelona amb
l’àrea d’Acció Climàtica. Va demanar assistència jurídica per tal de poder formular de la millor
manera aquest format jurídic que hauria de permetre la col·laboració entre els 4 municipis del
Delta, les dues diputacions i la Generalitat.
La resposta va ser que no es gens fàcil trobar qui seria responsable de donar aquesta
assistència jurídica i els òrgans competents que poden promoure l’adopció d’una formulació
jurídica adient. Es proposa parlar amb l’àrea d’assessorament jurídic als ajuntaments. Aquesta
reunió s’ha demanat i la Taula està esperant que ens donin una data per tal de poder reunir els
tècnics dels 4 ajuntaments amb el servei jurídic de la Diputació considerat.
ACORD: es confirma la voluntat de tots els ajuntaments d’anar a la reunió amb l’àrea
d’assessorament jurídic als ajuntaments.

4. Altres







L’ajuntament de Tordera i de Malgrat de Mar, així com al CREAF, van participar
activament en les sessions de participació de l’ACA en Granollers el 12 de desembre
2019. A la sessió de la tarda amb la resta de participants a la Taula, es presentaran els
resultats i consideracions.
Al 19 de febrer 2020 es farà una reunió de la Taula amb la participació d’experts i
tècnics de l’ACA sobre el balanç hídric de la conca.
Pla de sequera: s’acaba d’aprovar el nou Pla de sequera. Es tema clau per a la Taula,
donat el paper que juga l’aqüífer a l’abastament de la xarxa d’ATLL. Seria important
que els equips municipals ho mirin i ens comuniquin si hi veuen aspectes que hem de
posar a debat durant la sessió de febrer.
Pla de gestió del risc d’inundacions: s’ha obert a exposició pública el Revisió i
actualització dels Mapes de Perillositat i Risc corresponents al segon cicle de la
planificació de la gestió dels riscs d’inundació del Districte de conca fluvial de
Catalunya (MAPRI 2019). El termini es molt curt (3 de març 2020) i seria important que
els equips municipals s’informin si els seus departaments estan elaborant al·legacions i
quines consideracions implica. . Es dona el plaç de dues setmanes per comunicar-ho
ACORD: la secretaria parlarà amb l’ACA per avaluar si podem contribuir des de la Taula
encara que sigui fora del temps legal d’aportar al·legacions.





L’equip del projecte RECONECT ha respost a la invitació de la Taula per organitzar una
jornada en que es podia parlar del nou pla de risc d’inundacions, la revisió del pla de
motes, els principis de gestió i criteris de perillositat, i temes relacionats. El projecte
encara no te resultats però estan disponibles per explicar el marc d’acció i elements
interessants pel territori.
Propera reunió el 18 de març a les 2020 a les 12:00h. La data es considera provisional
donat que hauria d’encaixar-se amb les sessions del projecte REDAPTA. Possiblement
seria millor organitzar la reunió del Consell Regidor al matí del 4 de març 2020.

ANNEX 1 Full de firmes.

