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IDEES GENERALS

El dret a la participació

Aarhus, Dinamarca,
25 de junio de 1998

- Dret d'accés a la informació ambiental.
- Dret a la participació pública en el procés de presa de decisions.
- Dret d'accés a la justícia.
Tota persona té el dret a viure en un medi ambient que li permeti garantir la
seva salut i el seu benestar, i el deure protegir i millorar el medi ambient en
interès de les generacions presents i futures.
Un millor accés a la informació i una major participació del públic permeten
prendre millors decisions i aplicar-les més eficaçment.
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Directiva Marc de l’Aigua

IDEES GENERALS

Directiva 2000/60/CE: marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas

Activa
Cuadernos Hegoa Nº 68: La nueva cultura del agua, el camino hacia una gestión sostenible: Causas e
impactos de la crisis global del agua.
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Governança per la sostenibilitat

IDEES GENERALS

Governança per la sostenibilitat

Nova Cultura de L’Aigua

 Gestió sostenible
 Gestió equitativa
 Gestió col.laborativa
 Enfoc ecosistèmic
 Gestió de la demanda
Des de les institucions públiques i les comunitats.

 Nova cultura política
 Nova cultura social
 Governança col·laborativa
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IDEES GENERALS

Una proposta social

SOBRE DEFINICIONS DE L’OAT

La governança de l’Aigua: participació, col·laboració i concertació
D'acord amb els objectius del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa,
incorporats en la Memòria justificativa per a la determinació de la forma de gestió per a
la seva prestació, aprovada el 22 de maig de 2018 pel Ple municipal, i amb la
voluntat política de millorar la governança de la ciutat aprofundint en la
participació, la col·laboració i la concertació amb la ciutadania i els agents socials, i
amb la iniciativa ciutadana que ha impulsat el procés de canvi de la forma de gestió
del servei, el present Reglament defineix i regula un nou espai de participació
amb l'objectiu de contribuir a iniciar una nova etapa i definir una nova cultura de la
participació ciutadana en la gestió dels béns comuns de la ciutat.

OAT

SOBRE DEFINICIONS DE L’OAT

Funcionament autònom
Aquest nou espai pren el nom d'Observatori de I‘Aigua de Terrassa i es concep
com un òrgan participatiu que tindrà 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 I'Ajuntament de Terrassa .

Principi d’autonomia
•
•
•
•
•
•

Pla de treball propi
Control sobre l’ordre del dia
Presidència/Vicepresidència autònomes
Coordinació al servei de l’OAT
Pressupost suficient
Compromís social i capacitat de treball
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SOBRE DEFINICIONS DE L’OAT

Un repte democràtic

Així, l’òrgan de participació que es proposa conté aspectes diferencials
respecte als consells municipals sectorials en relació amb els seus
objectius, les seves funcions i la seva estructura, i és per això que en la
seva definició es pren en consideració el que estableix l'article 20.1 del
Reglament de participació ciutadana de Terrassa , quan regula la creació de
Consell de Participació, «sens perjudici d'altres fórmules de participació
ciutadana que es puguin arbitrar». El mateix Reglament obre la possibilitat que
el Ple aprovi, a més de les solucions establertes , altres que responguin millor
a noves necessitats de participació.
.../...
Aquest Reglament incorpora, dons, un nou òrgan de participació en les
polítiques municipals als que ja té I'Ajuntament...
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LA MISSIÓ I LES FUNCIONS

La missió i els objectius
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, 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. Desenvoluparà aquest objectiu amb caràcter consultiu, assessor,
deliberatiu i propositiu, i amb capacitat d'assolir acords que hauran de ser
considerats pel govern municipal.
L'Observatori de I'Aigua de Terrassa vetllarà per l'assoliment deis següents
principis rectors del govern i la gestió de l'aigua, i els promourà:
Sobre l’aigua com a Dret Humà

Sobre l’aigua amb control ciutadà

1)
2)

7)
8)
9)

Principi de dret d'accés
Principi de preu just

Sobre l’aigua com a servei públic
3)
4)
5)
6)

Principi de gestió pública
Principi de qualitat de l’aigua
Principi de nova cultura de l’aigua
Principi de treball en xarxa

Principi de participació ciutadana
Principi de transparència
Principi de fiscalització i auditoria externa

Sobre l’eficiència i la sostenibilitat
10)
11)
12)
13)

Principi de sostenibilitat del cicle integral de l ‘aigua
Principi de sostenibilitat financera
Principi de gestió sostenible, eficaç i eficient del servei
Principi de plena recuperació i internalització dels costos

Les funcions

Exercir el control públic del servei

LA MISSIÓ I LES FUNCIONS

Emetre acords, informes, estudis,
propostes, publicacions i dictàmens

Nova Cultura de l‘Aigua:
accions, formació i
informació

Dinamitzar els processos de
participació en l’àmbit del
servei de l'aigua

Política de transparència:
informació, comunicació i
indicadors

Participar en la definició de la
política municipal

Observatori de
l'Aigua de
Terrassa

Gestió i comunicació

Promoure el treball en
xarxa

Recerca

Educació

Ciutadania
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Gràcies!

