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Codi Postal

Municipi

08221

Terrassa

Telèfon

Telèfon mòbil

Fax

info@ocmterrassa.org
Notificació electrònica
Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny. A tal
efecte, facilito en la present sol·licitud, el correu electrònic i el telèfon mòbil (on rebreu per SMS un numero PIN que us permetrà accedir al
document).

EXPOSO I DEMANO:
Indiqueu els fets i raonaments en que es fonamenta la vostra sol·licitud, i concreteu-la.
(-: En representació de la Taula de lAigua de Terrassa, entitat que forma part de la plataforma Aigua és Vida, formada per
entitats veïnals, ecologistes, sindicals, de defensa del territori i de cooperació, entre d'altres, en defensa d'una gestió de l'aigua
participativa, transparent, ambientalment sostenible i socialment justa;
EXPOSEM:
Que en el Ple Municipal del dia 23 de juliol de 2015, la Taula de lAigua de Terrassa va explicitar les condicions en què volem
que es condueixi el procés de recollida dinformació, la seva anàlisi i la seva difusió, i els tempos, de cara a exposar a la
ciutadania totes les dades necessàries, de forma transparent i veraç, per tal que estigui en disposició de tenir criteri propi per
escollir la fórmula per dur la gestió de laigua a Terrassa, a partir del 31 de desembre del 2016, moment en que la concessionària
actual finalitza el seu servei.
Que les nostres demandes van quedar exposades en el mateix Ple Municipal.
Que en l'exposició instàvem a constituir de forma imminent, donat que tenim pocs mesos de marge, la Mesa de lAigua, i que
una vegada escollida la persona comissionada,
SOL·LICITEM:
1. Que es constitueixi aquesta Mesa sense més dilacions i que a la constitució hi siguem convidades a participar de forma
continua representació de lOCM Terrassa, la FAVT, la Taula de lAigua, lObservatori dels Drets Socials, dels partits polítics,
del Comitè dempresa de Mina dAigües de Terrassa, i que estigués oberta a la Premsa, per motius de transparència i informació
actualitzada envers la ciutadania.
2. Una data concreta, i abans del proper Plè Municipal, per constituir el grup de treball que serà Mesa de lAigua, i començar a
treballar.
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Ajuntament de Terrassa: Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa (Barcelona) | Telèfon: 93 739 70 00 | Informació: 010 (807 210 010) | www.terrassa.cat
Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament, de caràcter confidencial, en els fitxers creats per l'Ajuntament de Terrassa, amb la finalitat de poder tramitar la vostra
sol·licitud. L'Ajuntament de Terrassa podrà utilitzar aquestes dades per enviar-vos informació oficial o d'interès ciutadà, o qualsevol altre actuació compresa dins l'exercici de les funcions de
l'Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent. Qualsevol altre utilització requerirà el vostre consentiment inequívoc. Podreu exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació al consentiment atorgat, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una instància, a qualsevol oficina d'atenció al
ciutadà de l'Ajuntament de Terrassa o a través de la Seu Electrònica https://seuelectronica.terrassa.cat (Articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal)
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(-:
------------------------------------Observacions:
-------------------------------------

Documentació
✓ instancia (Carta_a_Ajuntaments-_Instancia_data_constitucio_MAv1.pdf, fitxer de tipus application/pdf)
Els documents marcats (✓) són els que heu adjuntat a la sol·licitud
En el supòsit que no presenteu tots els documents necessaris per a la tramitació de la sol·licitud, disposeu d'un termini de deu dies
hàbils per aportar-los, sense perjudici que el tràmit que heu realitzat disposi d'un termini específic superior (consulteu la informació del
tràmit al web).
Passat aquest termini, si no heu presentat la documentació s'arxivarà la vostra sol·licitud.
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