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CONSTITUCIÓ DE LA TAULA DE TREBALL DELTA I LA BAIXA TORDERA 

 

Considerat la urgència per fer front als reptes vinculats a la gestió territorial, dels espais 

naturals protegits, del aigua i del litoral en front als riscos del canvi climàtic, així com per fer 

front els reptes vinculats a la manca de coordinació institucional per un desenvolupament 

territorial equilibrat, els Ajuntaments de Tordera, Blanes, Palafolls i Malgrat de Mar impulsen 

la creació de la TAULA DE TREBALL SOBRE EL DELTA I LA BAIXA TORDERA, un espai 

de governança necessari per el desenvolupament del procés de planificació integral del 

territori deltaic i el litoral de la conca de la Tordera.  

La creació l’espai de governança respon a les disposicions de: 

1. la Llei Catalana de Canvi Climàtic (16/2017, de l'1 d'agost), que promou:  

a. la definició del model de governança de l'Administració pública amb relació al 

canvi climàtic (art.1) 

b. la creació d’una Taula La Taula Social del Canvi Climàtic per Catalunya (art.31),  

c. la promoció Participació de l'Administració local en les polítiques climàtiques (art. 

33) 

d. la institució d’un fons climàtic per a l'execució de polítiques i accions de mitigació i 

adaptació al canvi climàtic. (art. 51) 

2. el Protocol relatiu a la Gestió Integrada de les Zones Costaneres de la Mediterrània 

(BOE núm. 70, de 23 de marzo de 2011) ratificat per l’Estat Espanyol al 2008 i entrat en 

vigor al 2011, on s’indica la necessitat de crear òrgans de govenrança funcionals a la 

planificació integrada (art.6 i art.14) 

3. la Estratègia del Patrimoni Natural i La Biodiversitat de Catalunya (aprovat al 07 

setembre 2017) on s’indica la necessitat de crear un Consell Social de la Natura on es 

podrà participar a través de les associacions de municipis (art. 118) i la creació de 

comissions municipals de patrimoni natural (art. 117). 

4. els Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, que indiquen la necessitat d’instituir els 

consells de conca: òrgans col·legiats de participació pública en l’elaboració dels 

instruments de planificació hidrològica i en el seu seguiment (art.15) . 

Per tant, la Taula de Treball sobre el Delta i la Baixa Tordera, constitueix un espai on poden 

confluir moltes de les necessitats de millora de la interlocució i de la coordinació entre 

administracions públiques, i entre els diferents òrgans de govern i els actors locals. 
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Antecedents 

 

1.- La creació d’aquesta Taula ha estat impulsada pels Ajuntaments de Tordera, Blanes, 

Palafolls i Malgrat de Mar a través de l’aprovació en acord de Ple de la proposta que acorda, 

entre d’altres: 

- La creació i convocatòria d’una primera Taula de treball sobre el Delta de La Tordera, en 

què hi tinguin representació l’Ajuntament de Malgrat de Mar, Blanes, Tordera i Palafolls; 

l’Agència Catalana de l’Aigua; la Direcció General de Costes, una representació del CEAB, 

de l’Observatori de la Tordera; entitats mediambientals, i representació dels propietaris de 

càmpings afectats a banda i banda del riu. 

- Que aquesta Taula de treball sobre el Delta de La Tordera tingui com a objecte la 

recuperació dels equilibris socials i ecològics del Delta de la Tordera i reduir la seva 

vulnerabilitat al canvi climàtic. Aquest objectiu es vol assolit mitjançant la redacció i estudi 

d’un PLA D’ACTUACIÓ INTEGRAL DE RECUPERACIÓ DEL DELTA DE LA TORDERA, DE 

LA PLATJA I DEL DELTA DE MALGRAT I LA PLATJA DE S’ABANELL DE BLANES, que 

contempli les mesures necessàries per retornar l’equilibri al Delta de La Tordera i les 

platges, així com que coordini les figures de planejament i protecció conjunta del Delta. 

2.- El 8 de juny del 2017 es realitza la I Taula del Delta de la Tordera a Malgrat de Mar i 

s’acorda ampliar el ventall d’agents participants a la Taula, de tal manera que aquesta no 

estigui formada per un nombre tancat d’entitats i organismes, sinó per tots aquells i aquelles 

que tinguin alguna aportació a fer a rel de la seva experiència o expertesa, l’11 de gener del 

2018 es realitza la II Taula del Delta de la Tordera al CEAB (Blanes) en la que es presenta 

un primer esborrany de document de constitució i Estatuts i es presenta un pre-estudi de la 

zona realitzada pel mateix Centre d’Estudis. El dia 25 d’abril del 2018 hi ha una reunió de 

treball a l’Ajuntament de Blanes on van ser convocats els regidors dels grups municipals, en 

aquesta trobada es va consensuar el documents que es portarà a provació i es va reformular 

el nom de la Taula passant de “la Taula del Delat de la Tordera” a “la Taula del Delta i la 

Baixa Tordera”. Així es dirà d’ara en endavant. 

3.- Cal anomenar també possibles col·laboracions amb projectes específics que poden 

donar suport al procés emprés per la taula, com per exemple el projecte ISACC TorDelta, 

amb el suport del Ministeri de transició ecològica a través de la Fundación Biodiversidad i 

coordinat pel CREAF, que té per objectiu promoure millores en la governança per l’adaptació 

al canvi climàtic de la zona deltaica i així contribuir a la seva recuperació. Dins de les 

activitats del projecte ISACC TorDelta, s’està duent una tasca acompanyar el procés de 

creació de la Taula i elaboració de una diagnosi integrada que involucra molts actors del 

Delta i entitats de recerca com el CEAB.  
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Objecte de la Taula 

Creació d’un òrgan deliberatiu i de relació entre les administracions i la ciutadania (en direm 

espai de governança) per la recuperació dels equilibris ecològics i socials del territori 

mitjançant un procés de planificació integrada de l’espai deltaic de la Tordera. 

 

Constitució 

La consolidació de l’acord de la seva constitució és en data d’11 de gener del 2018.  

 

Consell Regidor  

Format per un membre i un suplent de l’Ajuntament de Tordera, Blanes, Palafolls i Malgrat, 

respectivament, i designats pel Ple Municipal. 

 

 

Comitè d’Autoritats Competents 

Totes les Administracions competents. 

 

 

Participants 

Tota ciutadania.  

 

 

 

Aquest document serà presentat per la seva aprovació en el Ple de l’Ajuntament dels 

municipis del Consell Regidor. 
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REGLAMENT DE LA TAULA DE TREBALL DELTA I LA BAIXA TORDERA 

 

1. Definició 

La taula de treball sobre el Delta de la Tordera es defineix com un espai de governança 

necessari per la recuperació dels equilibris ecològics i socials del territori mitjançant un 

procés de planificació integrada de l’espai deltaic de la Tordera i el litoral de la conca de la 

Tordera. Es tracta d’un òrgan deliberatiu on generar un espai de diàleg permanent amb totes 

les parts interessades amb l’objectiu d’alimentar els processos de planificació de maner 

participativa i transparent. Les perspectives que genera aquest diàleg volen dirigir-se als 

responsables de les diferents òrgans competents per tal que s’incorporin en el 

desenvolupament de plans i programes ordinaris o es realitzin amb projectes específics. 

 

2.Objectius 

2.1 Objectius generals 

• Generació d’un espai de diàleg entre la ciutadania i l’administració sobre la gestió del 

territori orientat a recuperar la seva funcionalitat ecològica i reduir la vulnerabilitat als 

impactes del canvi climàtic.  

• Promoció de la deliberació sobre reptes i oportunitats per millorar l’harmonització, 

eficàcia i eficiència de les polítiques orientades a la recuperació del Delta i formació de 

propostes generals per a tota la conca. 

• Donar suport al procés de disseny i implementació de les actuacions incloses en el pla 

integral facilitant la negociació amb els actors afectats. 

2.2 Objectius específics: 

• Creació d’un diagnòstic participat dels reptes actuals i futurs del territori en front a 

l’harmonització de polítiques de gestió i de l’adaptació al canvi climàtic. 

• Creació d’una visió conjunta que defineixi els objectius de recuperació del Delta, en un 

context territorial ampli.  

• Promoció d’un procés de participació ciutadana pel disseny de les actuacions 

necessàries per la recuperació del Delta, en un context territorial ampli. 
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• Presentació de les actuacions necessàries als òrgans competents i el foment de la seva 

incorporació als processos de planificació ordinària permetent l'execució per part dels 

òrgans competents de l’administració pública. 

• Desenvolupament d’un procés de seguiment de la implementació de les actuacions 

incloses en el pla integral.  

• Desenvolupament d’un procés de valoració de l’eficàcia de les actuacions en front als 

reptes identificats a la diagnosis. 

 

3. Estructura i funcions  

La Taula de Treball sobre el Delta de la Tordera integra com a membres un Consell Regidor, 

un Comitè d’Autoritats Competents i els Participants, amb la finalitat de generar un òrgan 

participatiu transparent i funcional a emprendre un procés de planificació estratègica per la 

recuperació dels equilibris ecològics i socials del territori deltaic. 

3.1 Consell Regidor  

Format per un membre i un suplent de l’Ajuntament de Tordera, Blanes, Palafolls i Malgrat, 

respectivament, i designats pel Ple Municipal. 

 

Les seves funcions són: 

- Convocar, impulsar i organitzar la jornades de treball de la Taula de Treball.  

- Aportar i cedir els mitjans i espais necessaris per al bon desenvolupament de les 

sessions de la Taula de Treball.  

- Elevar al Ple Municipal els acords de la Taula de Treball quan es requereixi. 

 

El Consell Regidor comptarà amb una secretaria tècnica encarregada d’executar aquestes 

tasques, amb el suport de l’Ajuntament encarregat. La secretaria s’assumeix actualment per 

l’Ajuntament de Malgrat de mar, però pot ser gestionada per rotació pels altres ajuntaments 

impulsors. Les comunicacions amb la secretaria es canalitza mitjançant aquest correu 

electrònic tauladelta@ajmalgrat.cat i hi haurà una plataforma digital d’interacció a la pàgina 

web de l’Ajuntament de malgrat de Mar. Els recursos per el manteniment d’aquesta 

secretaria i dels treballs que emprèn la Taula s’avaluaran cada any segons les necessitats. 
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3.2 Comitè d’Autoritats Competents  

Els Ajuntaments i totes les Administracions competents sobre temàtiques que afectin directa 

i indirectament el territori: 

- Departament de Territori i sostenibilitat. 

- Direcció general d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

- Oficina Catalana del Canvi climàtic 

- Agència Catalana de l’Aigua 

- Els diferents òrgans integrats en el sistema d’espais naturals protegits de Catalunya. 

- Sub-direcció General d’Acció Jurídica i Gestió del Litoral 

- Secretaria de Medi Ambient i sostenibilitat 

- Direcció General d’infraestructures i mobilitat 

- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

- Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 

- Departament d'Empresa i Coneixement. 

- Direcció general de Turisme 

- Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial 

- Departament de Salut. 

- Direcció General de Costas del Estado en Catalunya. 

- Consell Comarcal del Maresme. 

- Consell Comarcal de la Selva. 

- Diputació de Barcelona. 

- Diputació de Girona. 

- Consorci Costa Brava. 

 

La possibilitat de noves incorporacions és oberta, segons les necessitats de diàleg i 

col·laboració amb òrgans competents de l’Administració pública.  

 

Funcions i compromisos:  

- L’assistència a les convocatòries de la taula de treball. 

- Facilitar i aportar tota la informació rellevant de manera adequada per facilitar la feina de la 

taula. 

- Prendre en consideració les conclusions a les que arriba la taula en els seus respectius 

òrgans de govern,  per tal i avaluar-ne la viabilitat de d’incorporar-les en l’elaboració de les 

polítiques per les quals són competents. 

- Dotar econòmicament les actuacions que s’hagin aprovat mitjançant els pressupostos de 

les actuacions planificades dins dels plans i programes, finançament del fons climàtic i/o 

projectes específics amb fons de l’Estat, Europeus o internacionals. 
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3.3 Participants 

Les activitats de la Taula volen promoure la participació ciutadana activa en el 

desenvolupament del pla integral de recuperació del Delta de la Tordera, mitjançant 

metodologies i eines que permetin el diàleg, la deliberació i la negociació amb els actors 

locals. Els participants tenen un rol central a les activitats de la taula, incorporant un grup 

representatiu dels interessos al territori, com ara entitats locals, gremis dels diferents sectors 

econòmics, associacions ciutadanes, associacions ambientalistes, representants dels grups 

polítics municipals dels Ajuntaments que formen part del Comitè d’Autoritats Competents, 

experts i professionals.  

La possibilitat de noves incorporacions és oberta, i segons les temàtiques tractades es 

poden invitar persones amb coneixements específics amb l’objectiu de millorar la informació 

a l’abast de la taula, formar comissions de treball o desenvolupar tasques concretes que es 

considerin necessaris. 

3.4 Comissions de treball 

El procés de planificació participat que vol promoure la Taula de Treball sobre el Delta de la 

Tordera implica dotar tots els integrants de la informació, les metodologies i les eines 

necessàries per desenvolupar les diferents tasques amb èxit. Per això la Taula pot crear 

comissions de treballs específics segons els objectius definits per la Taula integrant tots els 

actors que puguin contribuir. 

Actualment existeix una comissió integrada per el Centre d’Estudis Avançats de Blanes 

(CEAB), un o més assessor urbanístic dels càmpings, la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC), l’Observatori de la Tordera, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), un o més 

representants de la pagesia.  

Els coordinadors/es d’aquesta Comissió seran el CEAB i la UPC i l’interlocutor el Sr. Rafael 

Sardà o a qui delegui aquesta funció.  

L’objectiu de la comissió és d’elaborar un estudi previ a la redacció d’un Pla d’Actuació 

Integral de Recuperació del Delta de la Tordera. 

 

 

3.5 Col·laboracions 

Amb l’objectiu d’enfortir l’estudi i redacció del pla integral es promouran col·laboracions amb 

projectes específics que poden donar suport al procés emprés per la taula, com ara l’ISACC 

TorDelta i el Tourdera. 
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4. Convocatòria 

La Taula de Treball es reunirà de manera ordinària a través de la mateixa Taula de Treball 

qui en finalitzar alguna de les seves reunions farà nova convocatòria. De manera 

extraordinària es reunirà sempre que dos membres del Consell Regidor ho cregui 

convenient o que algun dels seus membres ho demani al Consell Regidor amb la motivació 

de la seva necessitat. La convocatòria extraordinària es comunicarà als seus membres 

mitjançant correu electrònic amb 15 dies hàbils d’antel·lació. 

 

 

5. Sessions de la Taula de Treball 

Les Taules de Treball sempre seran a porta oberta. 

Hi haurà un Secretari/a i un conductor/a. 

Hi hauran diferents torns oberts de paraula per facilitar el debat. 

L’activitat de la Taula serà anunciada pels diferents membres i participants i la informació de 

la seva activitat pública.   

 

6. Acords 

 

Els acords de la taula han de ser coherents amb l’objectiu de la constitució de l mateixa: la 

recuperació de l’equilibri ecològic i social del territori deltaic i la reducció de la seva 

vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. Tanmateix, donat el caràcter deliberatiu de la 

Taula, les decisions es prenen per consens, basats eines de participació que ajuden a que 

això es pugui donar. En cas de que no hi hagi consens, s’haurà de decidir el procediment de 

presa de decisió segons l’objecte de la discrepància. 

Els acords han de estar formulats de manera que es puguin incorporar en el procés de 

planificació estratègica i dirigir als òrgans competents per la seva consideració.  

Els acords que es prenguin a la Taula de Treball hauran d’anar acompanyats de: 

- Motivació i/o document de treball. 

- Acció determinada, la seva calendarització, cost i finançament. 

- Compromís adquirit per cada entitat i/o organisme de la Taula de Treball pot dur a 

terme perquè l’acció sigui efectiva. 

7. Dissolució 

La Taula de Treball del Delta de la Tordera només es dissoldrà per consens. 


