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Emili Tapias Sola, Llicenciat en Dret, Secretari General de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, província de Barcelona.
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 15 de juliol de 2021
desestimar la moció presentada pel GM d’ERC:
“Un dels aprenentatges que ens ha deixat la pandèmia és que, mentre hem estat confinats a casa i
amb molt poca activitat a l’exterior, la natura s’ha regenerat com feia temps que no ho feia. Aquest
fet s’ha pogut apreciar a diferents espais d'interès natural d’arreu i de manera molt especial en el
curs de la Tordera, on el més destacat i més conegut és el cas del delta. Aquest ha passat de ser
un espai marginal i d’oci pel turisme a esdevenir un paratge natural, destí no només de centenars
d’espècies diferents, sinó també de científics, ornitòlegs, naturalistes i ciutadans amb interès pel
medi ambient o, senzillament, persones amb el desig de gaudir d’un entorn de qualitat
paisatgística.
Hem de tenir present que la destrucció d'hàbitat, la manca d’aigua al riu o la sobrefreqüentació
humana, d'animals de companyia o espècies exòtiques són les principals causes que posen en
perill tota aquesta biodiversitat que el medi ambient ens ofereix. Quan envaïm i ocupem, molt
sovint inconscienment, espais naturals i protegits del nostre entorn com és la llera de la Tordera
estem actuant contra la biodiversitat d’un espai emparat per la normativa “Xarxa Natura 2000” que
té la finalitat de protegir els hàbitats naturals, conservar les espècies que l’habiten i frenar el
deteriorament d’aquests.
Cal tenir en compte que en el conjunt de la Tordera hi ha una gran varietat d’espècies que hi
conviuen i que cada cop es veu més reduïda la seva presència i cria, com poden ser en cas
d’ocells el milà negre, el corriol petit, que fa les seves postes entre les pedres de la llera, les
orenetes de ribera o els abellerols, que fan niu als forats dels talussos naturals cada cop menys
existents degut a la construcció d’esculleres, entre molts d’altres, i diferents espècies de peixos
com l’anguila, o amfibis com el tòtil.
Des de les administracions i sobretot des dels ajuntaments s’ha de vetllar per conscienciar a la
població sobre la importància de respectar el patrimoni natural que ens envolta i promoure
campanyes de sensibilització envers la Tordera i tots els espais naturals i agraris del seu entorn.
Les escoles i les diferents associacions i entitats municipals són llocs d’especial interès per
impulsar aquestes accions.
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Cal, també, que els ajuntaments utilitzin les eines al seu abast (ordenances, reglaments, etc) per a
sancionar aquelles conductes que posin en risc aquest valuós patrimoni natural.
Per tot l’exposat proposem al Ple de la corporació l’aprovació dels següents acords:
Primer. - Fer complir l’article 33.2 del DL 2/2008 (TR de la llei de protecció dels animals) que
prohibeix “la pertorbació dels espais de concentració, cria, muda, hivernada i descans”.
Segon. - Vetllar perquè el Riu Tordera no es converteixi en un espai d’oci per a les persones i
els seus animals de companyia i aplicar les ordenances existents o crear-ne de noves, si
s’escau, amb les corresponents sancions per evitar aquestes accions.
Tercer. - Vetllar perquè els caçadors respectin les zones prohibides de caça i sancionar aquells
que incompleixin la normativa envaint l’espai.
Quart. - Senyalitzar les zones més freqüents de pas amb les prohibicions indicades en aquesta
moció.
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Cinquè. - Els centres i les entitats educatives que vulguin accedir al riu per a realitzar tasques
pedagògiques hauran de fer una sol·licitud a l’Ajuntament i aquest indicarà en quin espai i en
quines èpoques es podran dur a terme aquestes tasques i informarà de les normes i les
conductes a seguir durant l’activitat.
Sisè. - Prohibir explícitament l’accés al Riu Tordera en temporada de nidificació dels ocells.
Setè. - Promoure campanyes de sensibilització i conscienciació envers al Riu Tordera, donant
a conèixer la seva biodiversitat i la importància de la seva preservació.
Vuitè. - Fer arribar aquests acords als Ajuntaments d’Hostalric, Tordera, Fogars de la Selva,
Palafolls, Malgrat de Mar i Blanes; al Consell Comarcal de la Selva; al Consell Comarcal del
Maresme; a les escoles, instituts i entitats de lleure del municipi; a l’Associació Naturalistes del
Montnegre i la Tordera; a la Fundació Emys; a la Taula de La Tordera; al Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya; i a l’Agència Catalana de
l’Aigua.”

Vista la moció presentada pel Grup Polític Municipal d’ERC. El Ple d’Ajuntament,
per 10 vots en contra (corresponents al PSC i JXCat MEN) i 6 vots a favor,
desestima la moció, abans reproduïda.
I, perquè així consti i produeixi els efectes que corresponguin a l’expedient que l’ha
motivat, signo aquest certificat amb l’advertència a què es refereix l’article 206 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
d’ordre i amb el vist i plau de l’Alcalde.
Vist i plau
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Joan Mercader Carbó
Alcalde

