Observatori de l’Aigua de Terrassa

BASES PER LA CONVOCATÒRIA DE CANDIDATURES A L’OAT: PRESIDÈNCIA,
VICEPRESIDÈNCIA, VOCALS DE LA COMISSIÓ PERMANENT I REPRESENTANTS AL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE TAIGUA

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
La presentació de candidatures als càrrecs Presidència, Vicepresidència, tres Vocals de la
Comissió Permanent, i dos representants al Consell d’administració de Taigua es realitzarà,
com a mínim, amb cinc dies hàbils d'antelació a la realització de la reunió extraordinària que
inclogui en el seu ordre del dia l'elecció dels càrrecs.
La reunió extraordinària, que inclou l’elecció dels càrrecs abans indicats en el seu ordre del
dia , està fixada per celebrar-se el dijous 14 de març, concretant-se el termini per presentar
candidatures fins el dia 6 de març de 2019.
Fins a la data indicada, 6 de març, poden presentar instancia registrada a l’Ajuntament de
Terrassa i adreçada a "Olga Buxeras Sanahuja" Olga.Buxeras@terrassa.cat.
Totes les sol·licituds rebudes seran comunicades, o postes a disposició, de tots els membres
del plenari una vegada finalitzat el termini de presentació.
Les sol·licituds per a la participació en processos de selecció dels/les aspirants han d’anar
acompanyades d’una carta de motivacions i en el cas de la presidència d’un currículum
de la persona proposada.
Presidència
La Presidència ho és també de la Comissió Permanent i, com aquesta, té la responsabilitat de
dirigir, coordinar i controlar el funcionament de I'OAT per a la consecució del seu objectiu i el
desenvolupament de les seves funcions, amb la col·laboració de la Coordinació.
La Presidència exercirà la representació de I'OAT, comprovarà l’existència del quòrum, obrirà
les sessions i dirigirà les presentacions i els debats dels temes de l'ordre del dia. Adoptarà les
mesures necessàries per al correcte desenvolupament de les sessions i, en aquest aspecte, en
tot allò que no s'especifiqui en aquest Reglament regiran les regles de funcionament aplicables
a les sessions plenàries de I‘Ajuntament. Informarà de les activitats i acords de I'OAT al govern,
als grups municipals, a la ciutadania, i si escau, al Ple de I’Ajuntament.
En primera instancia poden presentar-se a aquest càrrec les persones que en formen part del
Plenari a excepció del representant del govern. La Presidència és escollida pel Plenari de I'OAT
per majoria absoluta, i és nomenada per Decret de I’Alcaldia o per Resolució del regidor o la
regidora responsable del govern municipal del servei de l'aigua, i se’n donarà compte al Ple
municipal.
En cas de quedar vacant el nomenament les entitats podran proposar altres persones que no
en formin part del Plenari per ocupar el càrrec. En aquest cas l'elecció es farà en reunió
extraordinària i esdevindrà President/a qui sigui el/la més votat/da.
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Vicepresidència
La seva funció és compartir amb la Presidència de I’OAT l'exercici de les seves funcions i
substituir la Presidència, amb caràcter accidental.
Poden presentar-se a aquest càrrec les persones que en formen part del Plenari a excepció
dels representants dels grups polítics i del govern municipal.
La Vicepresidència és escollida pel Plenari de I'OAT per majoria simple, i és nomenada per
Decret de I’Alcaldia o per Resolució del regidor o la regidora responsable del govern municipal
del servei de l'aigua, i se’n donarà compte al Ple municipal.
Vocals Comissió Permanent
La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat de dirigir, coordinar i controlar el funcionament
de I'OAT per a la consecució dels seus objectius i el desenvolupament de les seves funcions, i
es deu al Plenari, a qui rendeix comptes de les seves actuacions. Veure funcions al Reglament.
I formen part fins a tres vocals, membres del Plenari i elegits per ell. Sense cap mes condició,
no obstant es l’òrgan bàsic de treball de l’OAT, i per tant requereix una certa disponibilitat i
compromís de treball.
Els vocals son escollits pel Plenari de I'OAT per majoria simple.
Representants del usuaris al Consell d’Administració de Taigua
Els estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Local, “Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL”, en el seu
article 10 de composició del Consell d’administració, el punt a) determina que dos membres
podran ser representants dels usuaris del servei, nomenats a proposta de l’òrgan de
participació que preveu el Reglament del servei.
A aquests dos llocs de representants dels usuaris del servei, en el Consell d’administració de
TAIGUA, poden presentar-se les persones que en formen part del Plenari a excepció dels
representants dels grups polítics, del govern municipal i dels treballadors de TAIGUA, ja que la
seva representació ja consta de forma particular en els estatuts de l’entitat, en l’article 10.1. en
els apartats b) i c).
Així mateix, el Reglament en el seu article 6.7 al definir les funcions del Plenari determina entre
d’altres, escollir i proposar al Ple municipal els dos representants dels usuaris del servei al
Consell d’administració de l’ens gestor.
Els dos representants dels usuaris al Consell d’Administració son escollits pel Plenari de I'OAT
per majoria simple, d’acord amb el funcionament del Plenari que estableix el Reglament

OBJECTE I CONDICIONS
L’objecte d’aquesta convocatòria es indicar les bases per la convocatòria i el nomenament de
tots el càrrecs electes de l’OAT.
Els procediments de nomenament i les funcions es defineixen d’acord al Reglament de l’OAT.
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Sobre els objectius, l'OAT incorpora la participació de la ciutadania en la definició de les
polítiques i en les decisions estratègiques que l’afecten, tant en la realització i aprovació dels
diferents documents que articulen el funcionament i la millora continua del servei, i que
planifiquen les inversions i les actuacions a fer, com en la presentació de propostes, la rendició
de comptes i el control públic..., és un 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..., i és autònom
en relació amb l'exercici de les seves responsabilitats i funcions.
Tots els càrrecs electes de l’OAT son de caire voluntari i amb una dedicació no definida, entesa
com a contribució personal al be comú de la ciutat, al compliment dels objectius de l’OAT i al
seu funcionament. A l’igual que o és en general la participació en el Planari i en els espais de
treball.
No obstant les funcions associades a aquests càrrecs han de ser exercides amb
responsabilitat, dedicació, honestedat i empatia.
L’article 11 del Reglament, que regula la renovació dels membres del Plenari i òrgans de l’OAT
estableix:
1. La renovació dels membres de l’OAT es produeix en dos moments. En els tres mesos
següents a la constitució del Ple municipal es nomenaran els nous representants polítics i
del govern, i, passats dos anys, es farà el relleu de la resta de representants, tenint en
compte que cap membre de l’OAT ho pot ser per més de l’equivalent a dos mandats
consecutius. Es procurarà que aquesta renovació sigui esglaonada i flexible per tal que la
renovació no posi en qüestió la continuïtat dels treballs de l’OAT.
2. La durada del mandat dels representants i dels òrgans serà de quatre anys.
Per tant, d’acord amb el Reglament els òrgans que ara siguin elegits hauran de ser ratificats eel
termini de 2 anys, o substituïts en funció de la seva voluntat de continuar.
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