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Memòria justificativa per l’aprovació d’un conveni amb el Centre Excursionista de Terrassa (OAT) 
per la cessió d’ús d’espais per desenvolupar les tasques de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa 
(OAT) 

 
 
D’acord amb els objectius del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa i, tal i com s’estableix a 
l’article 5 del Reglament del servei en relació a la transparència i participació, en consonància també amb 
allò establert a l’article 27 dels Estatuts de Taigua, que en resum preveuen la creació d'un òrgan 
participatiu que garanteixi la participació de la ciutadania i els agents socials, al juliol de 2018 es va 
aprovar el Reglament de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) i el 20 de febrer de 2019 es va dur a 
terme la constitució d’aquest òrgan de participació. 
 
Aquest òrgan participatiu té un funcionament autònom, amb el seu propi pla de treball i els recursos 
suficients per poder desenvolupar les seves funcions i assolir els seus objectius, en compliment dels 
criteris de qualitat democràtica que té establerts l’Ajuntament de Terrassa. 
 
L'Observatori està compost per una representació àmplia de la ciutadania, dels agents socials i 
econòmics, dels grups polítics, del govern de la ciutat, dels sectors consumidors d’aigua i altres. 
 
Tal i com s'estableix al seu reglament, el seu objectiu és articular la participació de la ciutadania en la 
definició de les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei d'abastament, en la 
presentació de propostes, en l’elaboració d’estudis i informes, en la informació i formació de la 
ciutadania, i en la rendició de comptes i el control públic. Desenvolupa aquest objectiu amb caràcter 
consultiu, assessor, deliberatiu i amb capacitat d’assolir acords que hauran de ser considerats pel govern 
municipal. 
 
Les seves funcions són: 

 
1. Sol·licitar i rebre informació sobre el servei de l’aigua. 
2. Elaborar propostes sobre la política de transparència del servei de l’aigua, i del cicle de l’aigua 

en general, incloent la definició del tractament de la informació del servei i la seva comunicació 
pública, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, la política de 
transparència de l’Ajuntament i la Llei de protecció de dades,  i la proposta dels indicadors de 
control públic, de seguiment en línia i d’avaluació.  

3. Promoure la màxima participació de les entitats, els col·lectius, les organitzacions i les persones 
usuàries del servei de l’aigua. 

4. Participar en la definició de la política municipal en relació amb la nova cultura de l’aigua, dels 
objectius, línies i plans d’actuació, proposar a l’Ajuntament iniciatives pròpies en aquest àmbit i 
desenvolupar accions acordades de  manera coordinada amb tots els serveis municipals. 

5. Proposar prioritats de les dotacions pressupostàries destinades al servei de l’aigua i avaluar-ne 
l’execució. 

6. Emetre acords, informes, estudis, propostes i publicacions, entre d’altres, de les iniciatives 
municipals, que es podran elevar als òrgans municipals corresponents per a la seva consideració 
a l'hora de dissenyar la política municipal del servei de l’aigua. 

7. Emetre dictàmens a petició del Ple municipal, el govern o el gestor del servei, que podran ser 
preceptius. 

8. Canalitzar la participació en els processos d’elaboració d’ordenances i reglaments del servei, no 
solament durant els períodes d’informació pública expressa, sinó també durant els mateixos 
treballs d’elaboració. 

9. Deliberar sobre les aportacions que faci qualsevol membre del Consell i valorar-les. 



 
 
 
 
 

10. Establir pràctiques de col·laboració i promoure el treball en xarxa amb els actors polítics, 
econòmics, educatius, culturals i socials, per tal de desenvolupar activitats informatives, 
formatives i/o deliberatives, i millorar l’intercanvi de coneixement, experiències i innovació en la 
optimització continuada del servei, tot creant sinergies per desenvolupar propostes compartides. 

11. Dinamitzar els processos de participació en l’àmbit del servei de l’aigua i avaluar les propostes 
ciutadanes que se’n derivin. 

12. Recollir el sentit i les opinions ciutadanes en relació amb el servei de l’aigua. 
13. Promoure i realitzar programes de formació i informació sobre la nova cultura de l’aigua i els 

seus valors, i difondre els plans i programes d’actuació, els indicadors i la informació del servei 
de l’aigua, dels seus costos i ingressos, i els estudis i treballs de divulgació i d’investigació. 

14. Proveir-se de les eines comunicatives necessàries per donar visibilitat a la tasca quotidiana de 
l’OAT, de les organitzacions i dels serveis municipals que treballen en aquest àmbit. 

15. Gestionar els recursos per a la dinamització de l’OAT que li siguin assignats en la seva àrea 
municipal de referència. 

16. Vetllar pel bon funcionament dels equipaments i dels serveis a disposició de l’OAT. 
17. Participar en iniciatives relatives al cicle integral de l’aigua, tant pel que fa a la conca com als  

àmbits nacionals i estatals, per a la definició del marc legal i de la política de l’aigua. 
18. Utilitzar la plataforma digital Participa Terrassa  com a espai digital de l’OAT i portal de 

participació. 
 
Els òrgans de l’OAT són el Plenari, la Comissió Permanent, la Presidència, la Vicepresidència, la 
Secretaria, els grups de treball i la Coordinació. Per a la Coordinació, tal i com s'estableix a l'art. 18 
del Reglament de l’OAT, l’Ajuntament incorporarà els recursos materials i d’espais municipals per a 
les sessions i grups de treball de l’OAT, i la selecció d’una tècnica que s’encarregui de dinamitzar i 
organitzar el funcionament de l’OAT, que exercirà les funcions de la Coordinació de l’OAT. 
 
Cal tenir present també que la tècnica de l’Ajuntament nomenada coordinadora de l'OAT està ubicada 
a les dependències del Servei de Medi Ambient del carrer Pantà, 30. Aquesta tècnica haurà de 
desplaçar-se sovint a l'espai on s’ubiqui l'OAT, per tant, ha de ser proper a les dependències del 
Servei de Medi Ambient. 
 
Per part de l'OAT s'ha sol·licitat en diverses ocasions a l'Ajuntament un espai físic per poder treballar i 
utilitzar com a lloc de reunió dels seus grups de treball i trobades de tot tipus. Concretament sol·liciten 
un espai amb dos llocs de treball i una sala de reunions polivalent per als grups de treball (taula amb 
unes 10-15 cadires). També necessiten accés wifi. 
 
Des dels Serveis de Patrimoni i Manteniment de l’ajuntament han informat que actualment no hi ha 
cap local de titularitat municipal que reuneixi les condicions per desenvolupar les funcions de l’OAT, 
d’acord amb l’article 18.2 del Reglament de l’OAT.  
 
Tanmateix, l’Observatori ha presentat l’opció que aquest espai físic sigui en el local del Centre 
Excursionista de Terrassa (CET) situat al carrer Sant Llorenç, 10, per tant, proper al carrer Pantà, 30 
(Servei de Medi Ambient), on està ubicada la tècnica de l’Ajuntament i coordinadora de l'OAT.  
 
Cal fer esment també que el CET és membre del Plenari de l’OAT, segons la Resolució NOMA-
13364/2022 del 9 d’agost de 2022. 
 
El CET proposa cedir en exclusivitat la sala de la seva biblioteca de 6 m² aprox. tots els matins (09:00 
h a 14:00 h) i tardes (16:00 h a 20:00 h) de dilluns a divendres, a excepció dels dijous i divendres a la 
tarda,  per tal que l’OAT pugui desenvolupar les seves funcions. I també la possibilitat de reservar la 
sala d’actes i altres sales dins el local del CET per poder celebrar-hi activitats dins el marc de funcions 
de l’OAT, sempre i segons el calendari de reserves.  
 
S’adjunta el certificat de l’arquitecte tècnic,....., on s’exposa que els espais del CET són aptes per 
desenvolupar les funcions de l’OAT. 
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Objecte del conveni 
 
L’objecte d’aquest conveni és una col·laboració entre el CET i l’Ajuntament, per tal que aquesta 
administració doni compliment a l’article 8 del Reglament de l’OAT, que estableix que l’Ajuntament 
incorporarà els recursos materials i d’espais per a les sessions i grups de treball de l’OAT amb la cessió 
per part del CET de la sala de la seva biblioteca per tal que es puguin desenvolupar les funcions de 
l’OAT. I també la possibilitat de reservar la sala d’actes i altres sales dins el local del CET per poder 
celebrar-hi activitats dins el marc de funcions de l’OAT, sempre i segons el calendari de reserves.  
 
Durada 

El present conveni entrarà en vigor el dia de la darrera signatura emesa per les parts. La durada prevista 
serà anual prorrogable fins a 4 anys. 
 
Obligacions de les parts 
 
Mitjançant aquest conveni l'Ajuntament es compromet a: 

 
a) Abonar la quantitat de 300 euros mensuals al 

CET pel manteniment dels subministres i neteja dels espais reservats a l’OAT. 
 

Per altra banda, el CET es compromet a: 
 

b) Cedir l’ús exclusiu de la seva biblioteca  tots els 
matins (09:00 h a 14:00 h) i tardes (16:00 h a 20:00 h) de dilluns a divendres, a excepció dels 
dijous i divendres a la tarda. 

 
c) Cedir l’ús de la sala d’actes i altres sales dins del 

seu local per poder celebrar-hi activitats dins el marc de funcions de l’OAT, sempre i segons el 
calendari de les seves reserves.  

Impacte econòmic 

L’Ajuntament assumirà la despesa mensual de 300 € pel manteniment dels subministres i neteja dels 
espais reservats i que es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària ________________, ............,  del 
Pressupost Municipal vigent 
 
L’import proposat per abonar al CET és de 300 euros de forma mensual mentre duri el conveni, quantitat 
que s’hauria de fer efectiva segons les condicions següents: 
 

a) La primera mensualitat s’hauria de fer efectiva a la signatura del present conveni. 
b) Les següents mensualitats s’haurien de fer efectives els mesos següents al dia  de la 

signatura del present conveni cada mes i durant la vigència del conveni.  

 
Justificació del caràcter no contractual de l'activitat a desenvolupar mitjançant el conveni de 
cooperació: 
 
L’objecte del conveni és regular la col·laboració de les parts en el procés de realització de la 
col·laboració esmentada. 
 
Les activitats regulades pel conveni es portaran a terme amb la utilització dels propis mitjans i recursos 
de les parts sense la realització de contractes externs. 
 



 
 
 
 
 
Es proposa que aquesta cessió d’espais es reguli mitjançant un conveni de col·laboració que determini 
les obligacions i compromisos d’ambdues parts i els termes i condicions sota les quals s’ha de regir la 
relació, atenent al que disposa a la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (arts. 
del 47 al 53). 
 
El present conveni es regeix per les seves pròpies clàusules i per la normativa vigent en matèria de 
formalització de convenis. 
 


