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INFORME TÈCNIC SOBRE EL COMPLIMENT DE REQUISITS DE LA 
SOL·LICITUD DE  PROPOSTA PER AL PLE DE FEBRER DE L' OBSERVATORI 
DE L'AIGUA DE TERRASSA (OAT)  
 
Fets 
 
En data 8 de febrer de 2022, el servei de Medi Ambient trasllada al servei de 
Qualitat Democràtica la sol·licitud de proposta de l'Observatori de l'Aigua de 
Terrassa (OAT) per tal què sigui admesa i es sotmeti al Ple com a punt de l'ordre 
del dia: 
 

Impuls de projectes estratègics de l’aigua a Terrassa - La transició digital de 
l’aigua a Terrassa 

 
Aquesta proposta va ser aprovada en la sessió plenària de l'OAT del 16 de 
desembre de 2021.  
 
 
Fonaments de dret 
 
 
L'article 23.4 g) del Reglament Municipal de Participació Ciutadana estableix que 
els consells de participació sectorials podran elaborar propostes relatives a l’àmbit 
d’actuació de cada consell sectorial, que podran elevar-se a la Junta de Portaveus 
i/o la Comissió Informativa competent en la matèria per incloure’s, si escau, a 
l’ordre del dia del Ple municipal corresponent.  
 
L'article 43.6 del ROM defineix Proposta Ciutadana com la proposta d'acord que es 
sotmet al Ple com un punt de l'ordre del dia, a iniciativa de la ciutadania, sobre un 
assumpte d'especial rellevància i interès ciutadà en matèries d'àmbit local, 
conforme el que s'estableix als articles 46 i 57 del ROM. 
 
L'article 46.6 a) del ROM estableix que les propostes ciutadanes han de complir els 
mateixos requeriments i tramitació previstos a l'article 11 del Reglament Municipal 
de Participació Ciutadana per a les intervencions ciutadanes. També estableix que 
es podran presentar un màxim de dos per a cadascuna de les sessions ordinàries 
del Ple municipal, podent-se posposar la seva tramitació un màxim de tres plens. 
 
L'article 3 del Reglament de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT) estableix 
que aquest òrgan incorpora la participació de la ciutadania en la definició de les 
polítiques i en les decisions estratègiques que l'afecten i que articula aquesta 
participació en l'àmbit del cicle de l'aigua de forma permanent i queda adscrit a 
l'Ajuntament de Terrassa com a òrgan municipal de participació amb caràcter 
consultiu, assessor, deliberatiu i propositiu, i amb capacitat d'elaborar estudis, 
informes i propostes en la matèria, i d'assolir acords que hauran de ser considerats 
pel govern municipal. 
 
A l'article 4.6 i 6.4 del Reglament de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT) 
s'estableix que  podrà emetre i aprovar acords, informes, dictàmens, estudis,  



 

 

propostes i peticions del mateix Plenari i dels grups de treball, que s'elevaran als 
òrgans municipals corresponents per a la seva consideració a l'hora de dissenyar la 
política municipal del servei de l'aigua. 
 
D’acord amb l’article 11.4 del Reglament Municipal  de Participació Ciutadana, les 
sol·licituds aniran acompanyades d’un informe tècnic del servei de Qualitat 
Democràtica, que valorarà el compliment dels requisits formals marcats en el 
Reglament i que són els següents: 
 

- La sol·licitud de la proposta s'ha presentat a través del servei de Medi 
Ambient amb l'antelació dels 10 dies hàbils abans que tingui lloc la sessió 
ordinària del Ple municipal. 

 
- Han presentat el document que recull la proposta amb l'exposició de motius i 

els acords, i indiquen la persona que farà la presentació, el Sr. Joseba 
Quevedo Casin 

 
 
Conclusions 
 
El servei de Qualitat Democràtica informa que la sol·licitud de l'Observatori de 
l'Aigua de Terrassa , reuneix els requisits formals  i en dona trasllat per al 
corresponent anàlisi a la Junta de Portaveus. 
 
La cap  del servei 
de Qualitat Democràtica 
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