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PREÀMBUL

Al desembre de 2017, l’Ajuntament de Bellreguad va mam-
prendre el procés per a la municipalització del servei de 
proveïment d’aigua potable del municipi. Mitjançant acord 
del ple de l’Ajuntament de data 13 de març de 2018 es va 
aprovar la gestió directa, per part de l’Ajuntament, del ser-
vei de proveïment d’aigua potable del municipi, que estava 
sent prestat per la mercantil Ómnium Ibérico SA en la zona 
de la platja de Bellreguard i per la mercantil Empresa Ge-
neral Valenciana del Agua SA en la zona del nucli urbà de 
Bellreguard.

Amb data 1 de juliol de 2018 el servei de proveïment d’aigua 
potable de Bellreguard comença a prestar-se de manera di-
recta per l’Ajuntament, quedant la gestió de les instal·laci-
ons relacionades amb la captació del pou Marjals, dels re-
cursos del qual depén en exclusiva el proveïment a la zona 
de la platja de Bellreguard i el municipi de Guardamar de 
la Safor, a càrrec de la mercantil Ómnium Ibérico SA, mit-
jançant l’acord signat en data 29 de juny de 2018 entre la 
mercantil i l’Ajuntament per al període de temps comprés 
entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2018.

Finalment, el 14 de novembre de 2018 va tindre lloc el lliu-
rament efectiu de les instal·lacions del pou Marjals, entre la 
mercantil i l’Ajuntament de Bellreguard, quedant l’Ajunta-
ment a partir de llavors encarregat de la gestió del pou.
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Una vegada enllestit tot aquest procés de canvi de gestió, 
l’Ajuntament de Bellreguard aposta per articular la impli-
cació de la ciutadania del municipi en la pressa de decisions 
en matèria de l’aigua. Per aquesta raó es decideix imple-
mentar un Observatori de l’Aigua, dispositiu que ha estat 
assajat amb èxit a altres ciutats o pobles de l’Estat Espanyol. 

L’Observatori de l’Aigua de Bellreguard (OAB) és aprovat 
per unanimitat, en sessió del Consell de Participació Ciu-
tadana de set de juliol de 2021 d’acord amb allò disposat 
en l’article 157 del Reglament de Participació Ciutadana de 
Bellreguard. 

L’OAB naix amb la missió de consolidar i garantir una ges-
tió de l’aigua i el sanejament basada en un model de gestió 
pública i de governança democràtica amb participació ciu-
tadana, transparència i rendició de comptes, així com esde-
venir un actor clau en la política de l’aigua del municipi de 
Bellreguard. Estarà compost per una representació àmplia 
dels agents socials i econòmics, dels grups polítics, del go-
vern del municipi, dels sectors consumidors d’aigua i de la 
ciutadania en general.  

Pel que concerneix a la seua fonamentació jurídica, cal con-
siderar un ampli ventall de documents normatius que afec-
ten a l’escala global, estatal i autonòmica.. 

A nivell europeu, la UNESCO, ONU-Aigua, en el seu Infor-
me Mundial de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament 
dels Recursos Hídrics 2020: Aigua i Canvi Climàtic, posa de re-
lleu com a element clau per a adaptar-se i mitigar el canvi 
climàtic, la necessitat d’una governança basada en: 1) major 
participació pública per a debatre i gestionar el risc climà-
tic, 2) construir capacitat d’adaptació a múltiples nivells, i 3) 
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donar prioritat a la reducció del risc i als grups vulnerables.

També la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i 
Consell de 23 d’octubre de 2000, estableix un marc comuni-
tari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigua que afecta a 
la legislació de recursos hídrics en el marc espanyol. 

Pel què fa a l’àmbit estatal, l’article 129 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix els anomenats prin-
cipis de bona regulació, que determinen que les adminis-
tracions, en l’exercici de la iniciativa legislativa i la potes-
tat reglamentària, han d’actuar d’acord amb els principis 
de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat juridica, 
transparència i eficiència.

En l’àmbit autonòmic, l’Acord de Govern del 2015 de la Ge-
neralitat Valenciana establix, entre els seus objectius, crear 
un Observatori de l’aigua pública de la Comunitat Valen-
ciana. Aquest Observatori es troba actualment en fase de 
creació, donat que ja s’han fet diverses propostes de disseny 
de l’òrgan de participació. Igualment, a Desembre de 2021 
s’han celebrat les sessions participatives per a l’elaboració 
de la Llei Valenciana de l’Aigua, que també es troba en pro-
cés d’elaboració. 

A més, l’OAB està emparat pel Reglament de Participació 
Ciutadana del municipi de Bellreguard, que en l’article 157. 
reconeix que l’Ajuntament de Bellreguard o el Consell de 
Participació Ciutadana poden decidir desenvolupar altres 
mecanismes de participació ciutadana que no es recone-
guen en el reglament, sempre i quan no es contradiga allò 
establert en l’esmentat reglament de Participació.
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L’OAB desenvoluparà la seua tasca en base 5 principis rectors: 

1. Sensibilització i comunicació per una nova cultura de 
l’aigua  

2. Governança democràtica de l’aigua com a bé comú 

3. Recerca i innovació 

4. Acció comunitària al voltant de l’aigua.  

5. Incidència i treball en xarxa per garantir el dret humà 
a l’aigua.
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CAPÍTOL 1
 Naturalesa, missió i funcions 

Article 1. Naturalesa, adscripció i àmbit d’actuació  

L’Observatori de l’Aigua de Bellreguard és un òrgan de par-
ticipació ciutadana constituït pel Consell de Participació 
d’acord amb l’article 157 del Reglament de Participació de 
Bellreguard, en què es contempla la creació de nous meca-
nismes de participació ciutadana. 

L’Observatori de l’Aigua de Bellreguard (d’ara en avant 
OAB), constitueix un òrgan col·legiat de participació de 
l’Ajuntament de caràcter consultiu, informatiu, d’assesso-
rament i proposta, per a la promoció d’iniciatives relatives 
al proveïment, sanejament, depuració i la reutilització de les 
aigües del municipi. 

El seu àmbit d’actuació es correspon al municipi de 
Bellreguard. 

Sense perjudici de la seua independència funcional, 
l’Observatori s’integra en els òrgans de govern muni-
cipal responsables del cicle integral de l’aigua, que li 
proporcionaran suport tècnic i l’estructura necessària 
per al seu funcionament.
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Article 2. Missió i funcions 

2.1 Missió i objectius

La missió de l’OAB és estimular i canalitzar la participació 
de la ciutadania, de les seues entitats i col·lectius, i de la res-
ta d’agents en el servei de l’aigua, i fer possible la seua cor-
responsabilitat en el seu govern. 

L’OAB naix per impulsar un model de gestió pública i de 
governança democràtica amb participació ciutadana, trans-
parència i rendició de comptes del servei integral de l’aigua 
i de les polítiques hidràuliques. 

L’OAB incorpora la participació de la ciutadania en la 
definició de les polítiques i en les decisions estratègiques 
que l’afecten. D’una banda, la implica en la realització i 
aprovació dels diferents documents que articulen el fun-
cionament i la millora contínua del servei de l’aigua, i que 
planifiquen les inversions i les actuacions a fer. D’una al-
tra, la ciutadania participarà de la presentació de propos-
tes, la rendició de comptes i el control públic, amb la clara 
voluntat d’esdevenir un actor clau en la política de l’aigua 
al municipi de Bellreguard.  

2.2 Funcions 

L’OAB és un espai de participació i co-governança en l’àm-
bit del cicle de l’aigua de forma permanent i queda adscrit 
a l’Ajuntament de Bellreguard 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.  
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És un òrgan autònom en relació amb l’exercici de les seues 
responsabilitats i funcions, i promourà la col·laboració i 
concertació entre el govern del poble, els grups polítics, els 
serveis tècnics, les persones consumidores i els agents soci-
als interessats en aquest àmbit. 

El caràcter de les seues funcions són:  

Propositiva. L’Observatori podrà realitzar propostes d’actu-
acions al ple municipal per orientar la política pública de 
l’aigua. En algunes qüestions concretes l’equip de govern 
demanarà un dictamen d’aquest òrgan abans d’aprovar as-
pectes com les tarifes anuals o les propostes d’inversió de 
millora de la xarxa. 

Consultiva. Al mateix temps, serà un òrgan consultiu on 
es podran debatre i conversar les polítiques públiques que 
l’equip de govern prendrà al voltant de l’aigua. 

Rendició de comptes. Aquest dispositiu comunitari 
també serà l’espai on la ciutadania i els agents soci-
als puguen fiscalitzar la gestió de l’aigua als diferents 
equips de govern. 

D’assessorament. Una de les funcions de l’Observatori serà 
assessorar a l’equip de govern en la presa de decisions mit-
jançant, sobretot, l’impuls d’investigacions sobre la realitat 
de l’aigua al municipi. 

Sensibilització sobre les qüestions de l’aigua. Sovint per 
molta part de la ciutadania la gestió de l’aigua passa inad-
vertida, no percebent-se la importància de la seua gover-
nança. En conseqüència, una de les funcions de l’Observa-
tori serà conscienciar la ciutadania sobre la importància de 
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la gestió d’aquest bé comú i les diferents implicacions que 
tenen les decisions sobre l’aigua. 

Funcions específiques: 

A banda de les principals funcions que tinga l’Observatori, 
es poden definir unes de més concretes, que seran aquelles 
tasques que centraran el treball més diari de l’ens. A conti-
nuació se’n detalla algunes que podran ser modificades o 
augmentades si així ho aprova l’òrgan del plenari de l’OAB.  

• Definició de la política de l’aigua: objectius, línies estra-
tègiques i plans de treball.

• Vetllar per una transició cap a una nova cultura de 
l’aigua. 

• Garantir una comunicació i informació de manera ac-
tiva a la ciutadania sobre el rebut de l’aigua: conceptes, 
tarifes, impostos, etc. 

• Debatre i elaborar propostes per a la fixació de la tarifa 
anual de l’aigua.  

• Vetllar per una política de transparència amb un siste-
ma d’informació, i mecanismes de seguiment. 

• Elevar propostes sobre els pressupostos i comptes anu-
als del servei de l’aigua previ a l’aprovació del Ple.  

• Dictamen o proposta respecte la priorització de les 
obres d’inversió.  

• Posar en valor la gestió pública i legitimar-la. 



 — 17

— Reglament de l’Observatori de l’Aigua de Bellreguard

• Impulsar estudis i propostes sobre impuls de recerques 
i innovació sobre el cicle integral de l’aigua amb criteris 
de sostenibilitat econòmica i ambiental.  

• Elaborar dictàmens i memòries sobre el servei, sempre 
que ho crega oportú o a petició d’alguns dels membres. 

• Impulsar avaluacions i auditories del servei, guanys 
beneficis. 

• Recollir observacions i queixes de les usuàries/is i de la 
ciutadania. 

• Impulsar mecanismes de participació ciutadana per a 
temes importants del municipi. 

• Enxarxar-se amb altres municipis i experiències per 
a seguir impulsant la gestió pública i democràtica de 
l’aigua. 
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CAPÍTOL 2
Estructura, definició i funcions 

Article 3. Organigrama de l’OAB 

L’OAB estarà compost per diferents agents del municipi, 
tractant de representar una diversitat d’agents del muni-
cipi i de posicionaments socials per enriquir el debat i els 
processos decisoris.  

Per tal de garantir la co-governança de l’OAB entre ciutada-
nia i govern municipal, l’observatori tindrà una presidència 
de caire ciutadà i tres vicepresidències. També comptarà 
amb una secretaria tècnica i un pressupost anual pel desen-
volupament de les seues funcions. 

L’OAB desenvoluparà un pla de treball, que podrà ser anual 
o bianual, i podrà crear grups de treball pel desenvolupa-
ment de les seues funcions i responsabilitats, a proposta i 
aprovació de la plenària.  

En conseqüència, l’OAB estarà composat per: 

• El Plenari 

• La Comissió permanent 

• La Presidència 

• Les Vicepresidències



 — 19

— Reglament de l’Observatori de l’Aigua de Bellreguard

• La Secretaria 

• Els Grups de treball 

A continuació es detallen les funcions i composició de 
cada espai.
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Article 4.	 El	Plenari:	definició,	funcions	i	
dinàmiques de treball

El Plenari serà l’espai de decisió de l’Observatori. Estarà 
format per totes les persones que en formen part. 

La funció de les plenàries és desenvolupar la missió de 
l’OAB i impulsar les diverses línies de treball aprovades. 
Tindrà una freqüència trimestral i es necessitarà almenys 
l’assistència de tres dels seus membres -a l’igual que a les 
sessions del Consell de Participació- perquè els acords 
aprovats tinguen validesa.  

Les reunions plenàries seran convocades per la presidència amb 
7 dies d’antel·lació per correu electrònic o aquells altres mitjans 
que l’OAB considere oportuns i eficaços. A més, es faran aple-
gar als membres aquells documents o informacions que siguen 
rellevants per a que els puguen consultar abans de cada reunió. 

Les reunions extraordinàries podran ser convocades per 
la Comissió Permanent amb caràcter d’urgència, sempre 
i quan es comuniquen amb 7 dies d’antel·lació a totes les 
persones membres. També podran ser convocades si hi ha 
una petició del 40% dels membres de l’OAB amb dret a vot. 

En cas d’agreujament de la pandèmia covid-19 o per altres 
causes sanitàries o naturals, l’Observatori podrà desenvolu-
par les seues sessions plenàries via on-line, garantint l’igual 
accés de tots els seus membres. 

Amb la voluntat de ser un òrgan transparent, totes les actes 
i materials rellevants de l’OAB seran penjats a algun espai 
web o seu electrònica municipal per a poder ser consulta-
des per tota la ciutadania. 
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L’OAB també s’encarregarà d’aprovar un Pla de treball 
anual o bianual, amb el detall de les accions a desenvolu-
par dins de cada línia de treball, els actors responsables 
de la seua execució, la temporalitat i el recursos i pressu-
post disponibles.
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Article 5. Composició del Plenari

Formen part del Plenari de l’OAB la Presidència, les Vice-
presidències, la Secretaria, els representants municipals, 
els representants de les entitats, els agents econòmics i 
professionals, del món educatiu i acadèmic, i les perso-
nes de Bellreguard elegides de forma aleatòria segons 
aquest reglament.

Les persones membres del Plenari tenen veu i vot, a excep-
ció de l’equip tècnic facilitador, la Secretaria, dels tècnics 
del servei de l’aigua i de les persones expertes convidades. 

La representació a l’Observatori serà rotatòria, canviant la seua 
composició cada tres anys i estant limitada a dos mandats. 

5.1 Membres del Plenari: 

a.  Associacions del municipi

D’acord a la proximitat o el vincle amb les qüestions de l’ai-
gua, es convidarà a participar a una sèrie d’entitats o col·lec-
tius de diferents àmbits socials que formaran part del Ple de 
l’Observatori amb veu i vot. Al mateix temps, es deixarà la 
porta oberta per a que altres associacions que tinguen inte-
rés en participar es puguen inscriure més endavant.  

Associacions formants del Plenari: 

Sectors econòmics

Assoc, comerciants

Assoc. hostelers de Bellreguard
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Àmbit educatiu 

AMPA CEIP

AMPA IES

Àmbit social

Programa voluntariat mediambiental: Bellreguard Sostenible 

Associació de Jubilats 

Associació de dones de Bellreguard

Àmbit Xarxa associativa

Mesa d’Entitats  (2 portaveus)

b. Associacions d’àmbit supramunicipal. 

Per la proximitat o interés en la temàtica, es convidarà a 
entitats d’àmbit supramunicipal que puguen contribuir a 
representar interessos i demandes al voltant de l’aigua. Re-
queriran d’un acord plenari de l’Observatori i mai no repre-
sentaran més d’un 20% del total d’entitats participants. 

c. Persones no associades

Per garantir la participació de persones no-associades 
es deixarà un espai per a la implicació de les matei-
xes, en un nombre màxim de tres. Dites persones se-
ran escollides de forma aleatòria per sorteig. Això sí, 
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quedaran excloses aquelles que formen part de juntes 
directives d’associacions o hagen format part de llistes 
electorals municipals en les darreres eleccions. En cas 
de no aconseguir implicar a aquestes tres veïnes del 
poble pel mètode del sorteig, s’obrirà un termini per 
a que aquella ciutadania interessada puga presentar 
candidatura per a participar. 

d. Representants partits polítics 

Hi formaran part del Ple de l’OAB una persona portaveu de 
cadascuna de les candidatures amb representació munici-
pal. A més, també estaran representades aquells organit-
zacions polítiques que hagen superat el 3% de vots en les 
últimes eleccions locals. 

e. Persones expertes i entitats referents

També formaran part de l’OAB aquelles persones expertes 
o entitats, amb  prestigi contrastat, que es vullguen repre-
sentar a aquest espai, independentment que siguen o no 
del municipi. Són perfils que tindran veu, però no vot, al no 
estar empadronades al municipi. En cap cas excediran de 
les tres persones. 

f. Professionals tècnics vinculats a la gestió de l’aigua

Hi formaran part aquells/es professionals vinculats a la ges-
tió de l’aigua de Bellreguard. Es tracta de la persona admi-
nistrativa del servei, la persona o empresa encarregada del 
manteniment i la persona o empresa encarregada de la con-
sultoria. Al ser persones contractades pel propi Ajuntament 
tindran veu en els assumptes a tractar però no dret a vot. 
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5.2. Condició per a la participació 

Com assenyala el Reglament de Participació de Bellre-
guard, una persona sols pot representar a una entitat en les 
sessions del Consell, en cap moment podrà actuar en repre-
sentació de més d’una associació o espai associatiu. 

5.3 Altres col·laboracions 

L’Observatori podrà col·laborar puntualment o mitjançant 
els grups de treball amb espais de participació com el Con-
sell de Xiquetes i Xiquets del municipi o el programa Cor-
responsals joves. 
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Article 6. Constitució i nomenament de les 
persones membres del Plenari

Les associacions membres que formen el Plenari, d’acord 
amb la seva composició, proposaran les persones repre-
sentants, indicant la qualitat de titular i suplent, que seran 
nomenades per Decret de l’Alcaldia o per Resolució del 
regidor o la regidora responsable del govern municipal del 
servei de l’aigua i de participació ciutadana, i en donarà 
compte al Ple municipal.  

La designació de les associacions d’àmbit supramunicipal, 
així com de las persones expertes serà a proposta de les per-
sones membres del Plenari que hauran de ser aprovades 
per majoria simple en acord de Plenari.
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Article 7. Incorporacions al Plenari

El Plenari podrà aprovar l’admissió de noves associacions o 
persones tècniques i expertes, sempre que els seus objectius 
siguen coincidents amb els de l’OAB. 

Les noves incorporacions podran ser proposades per algun 
dels membres del Plenari, o bé per part d’entitats o insti-
tuciones externes, que ho hagen sol·licitat degudament a 
l’OAB a través d’una instància registrada a l’Ajuntament de 
Bellreguard. La persona secretària de l’OAB orientarà als 
possibles agents interessats en els passos a seguir. 

Un cop aprovada l’admissió de les noves persones mem-
bres, la Presidència de l’OAB proposarà el nomenament 
dels seus representants, que s’haurà de fer per Decret de 
l’Alcaldia o per Resolució del regidor o la regidora respon-
sable del govern municipal del servei de l’aigua o de partici-
pació ciutadana, i en donarà compte al Ple municipal.
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Article 8. Renovació dels membres del Plenari i 
òrgans de l’OAB

1. La representació ciutadana i associativa a l’Observato-
ri serà rotatòria, canviant la seua composició cada tres 
anys i estant limitada a dos mandats. 

2. La durada del mandat dels representants polítics serà 
d’acord amb el mandat corporatiu. 

Es procurarà que aquesta renovació siga esglaonada i flexi-
ble per tal que aquests canvis no posen en qüestió la conti-
nuïtat dels treballs de l’OAB.
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Article 9. Pèrdua de la condició de membre  
del Plenari 

Els membres del Plenari perdran la seua condició pels su-
pòsits que s’indiquen a continuació. El cessament es farà 
per Decret de l’Alcaldia o per Resolució del regidor a la re-
gidora responsable del govern municipal del servei de l’ai-
gua o de participació, i se’n donarà compte al Ple municipal.

a. Per dissolució de l’associació, grup o col·lectiu al 
qual representa. 

b. Per renúncia. 

c. Per incompareixença no justificada continuada a més 
de tres sessions del Plenari.

d. Per finalització del mandat de la corporació municipal. 

e. Per defunció.

f. Quan el grup polític, associació o col·lectiu que va fer la 
proposta de nomenament retire la representació. 

g. Per qualsevol altra causa legalment establerta. 
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Article 10.	La	Presidència:	definició,	elecció,	
nomenament i funcions

1. La Presidència és escollida pel Plenari de l’OAB per ma-
joria absoluta, i estarà al càrrec d’una persona que siga 
membre del Plenari de l’OAB.  

2. La presentació de candidatures a la Presidència, que 
podrà ser a proposta de la pròpia entitat o d’alguna de 
les persones membres del Plenari, es realitzarà, com a 
mínim, amb cinc dies hàbils d’antelació a la realització 
de la reunió ordinària o extraordinària que incloga en 
el seu ordre del dia l’elecció del càrrec, i es publicaran i 
notificaran a tots els membres del Plenari. La sol·licitud 
es farà a l’OAB mitjançant instància registrada a l’Ajun-
tament de Bellreguard. 

3. No podran presentar-se càrrecs electes ni representants 
de partits polítics.  

4. La Presidència serà escollida per un mandat de 3 anys.

5. Les persones candidates no podran repetir més de 2 
mandats consecutius en el càrrec. 

6. En cas que no hi haja cap candidatura entre els mem-
bres del Plenari o que no assolisca la majoria requerida, 
les entitats podran proposar altres persones que no for-
men part del Plenari per ocupar el càrrec. En aquest cas 
l’elecció es farà en reunió extraordinària i esdevindrà 
Presidenta la persona amb més nombre de vots.  

7. D’acord amb l’acta de la reunió, la Presidència serà no-
menada per Decret de l’Alcaldia o per Resolució del 
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regidor o la regidora responsable del govern munici-
pal del servei de l’aigua o de participació, i se’n donarà 
compte al Ple municipal.

8. La Presidència, juntament amb les Vicepresidències, 
exercirà la representació de l’OAB, comprovarà l’exis-
tència 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 desen-
volupament de les sessions i, en aquest aspecte, en tot 
allò que no s’especifique en aquest Reglament regiran 
les regles de funcionament aplicables a les sessions 
plenàries de l’Ajuntament. Informarà de les activitats 
i acords de I’OAB al govern, als grups municipals, a la 
ciutadania, i si escau, al Ple de l’Ajuntament.

9. La Presidència comptarà amb el suport de la Secretaria 
tècnica i de les vicepresidències  per al desenvolupa-
ment de les seues funcions. 

10. En cas de que no isca cap persona escollida com a presi-
denta, una de les vicepresidències podrà ocupar tem-
poralment el càrrec -fins que siga nomenada una nova 
presidenta- per mantindre el funcionament de l’òrgan. 
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Article 11.	Les	Vicepresidències:	definició,	elecció,	
nomenament i funcions 

1. L’OAB comptarà amb 3 vicepresidències: dues de caire 
polític i una de caire associatiu. 

2. Les vicepresidències polítiques seran ostentades per les 
Regidories d’Aigua i de Participació Ciutadana. 

3. Per fomentar la implicació de les associacions 
i mantenir la paritat en els òrgans representa-
tius, es contempla també una vicepresidència 
ciutadana que serà escollida per la Mesa d’En-
titats de Bellreguard.  

4. La Vicepresidència ciutadana serà ratificada pel 
Plenari de l’OAB a proposta de la Mesa d’Entitats 
i aprovada per un període màxim de 4 anys no re-
novables de forma consecutiva. Haurà de ser os-
tentada entre les persones que formen el Plenari, 
exclosos els representants dels grups polítics i del 
govern municipal. 

5. D’acord amb l’acta de la reunió, la Vicepresidència 
serà nomenada per Decret de l’Alcaldia o per Reso-
lució del regidor o regidora responsable del govern 
municipal del servei de l’aigua o de participació, i 
se’n donarà compte al Ple municipal.

6. Les funcions de les vicepresidències seran les de 
compartir amb la Presidència de l’OAB l’exercici de 
les seues funcions i substituir la Presidència, amb 
caràcter accidental, quan així es requerisca. 
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7. En cas de que la presidència no puga excercir aques-
ta funció per malaltia o altra raó, les vicepresidènci-
es s’encarregaran de realitzar aquesta funció.
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Article 12. La Comissió permanent: composició, 
definició	i	funcions

1. Les persones que ostenten la Presidència, les Vicepresidèn-
cies i i la Secretaria de l’OAB formaran la Comissió Perma-
nent de l’Observatori. Aquest espai contribuirà conjunta-
ment amb l’equip tècnic dinamitzador a preparar o facilitar 
aquelles reunions regulars que ho requerisquen.

2. La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat de dirigir, 
coordinar i controlar el funcionament de I’OAB per a 
la consecució dels seus objectius i el desenvolupament 
de les seues funcions, i es deu al Plenari, a qui rendeix 
comptes de les seues actuacions. 

Les seues funcions són:

a. Vetllar pel compliment dels acords, les funcions i el pla 
de treball de l’OAB. 

b. Elaborar l’ordre del dia de les reunions del Plenari. 

c. Preparar les sessions del Plenari i els debats, assegurant 
la claredat i justificació de les propostes i l’aportació de 
tota la documentació necessària. 

d. Proposar al Plenari la creació dels grups de treball i la 
realització d’encàrrecs externs. 

e. Informar al Plenari de les sol·licituds i suggeriments re-
buts de la ciutadania. 

f. Preparar, presentar i promoure iniciatives d’actuació al 
Plenari, en especial la proposta de pla de treball anual. 
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g. Presentar al Plenari, per a la seua aprovació, el balanç 
anual d’actuacions.
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Article 13. La Secretaria: nomenament i funcions

L’alcalde o alcaldessa designarà per decret un funcionari o 
funcionària municipal que desenvoluparà les tasques de la 
Secretaria de l’OAB i estendrà acta de les sessions del Ple-
nari i de les reunions de la Comissió Permanent.
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Article 14. Els Grups de treball 

1. Es podran crear grups de treball específics sobre temes 
concrets i pel desenvolupament de les línies de treball 
recollides en el Pla anual o bianual. Seran especialment 
importants per a qüestions com l’educació, l’acció co-
munitària o la sensibilització. 

2. Seran creats a proposta d’alguns dels membres del ple-
nari, aprovats en sessió Plenària i sempre i quan comp-
ten amb un mínim de 3 persones membres. 

3. Els Grups de Treball seran oberts a tota la ciutadania i 
no tindran representants polítics. 

4. Els Grups de treball podran ser acompanyats per equip 
tècnic que facilite el bon funcionament i desenvolupa-
ment de les seues funcions.  Es realitzarà una acta de 
cada sessió que serà compartida o podrà ser consultada 
per tots els membres de les sessions plenàries. 

5. Tindran una durada indefinida que serà determinada 
per l’activitat del propi Grup. Si en un any no s’ha re-
unit cap vegada, el grup serà donat de baixa de forma 
automàtica i fins a nova petició. 

6. Seran convocats per la Secretaria de l’OAB a petició de 
les persones membres i amb la periodicitat que es con-
sidere convenient pel seu adequat funcionament.  
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CAPÍTOL 3
Línies de treball i participació 

ciutadana 

Article 15. Línies de treball de l’Observatori

L’OAB naix inicialment amb 5 línies de treball fixades 
d’inici. L’OAB es compromet a impulsar accions pel desen-
volupament dels seus principis rectors que estructuraran 
la seua feina en els propers anys. 

Al llarg del seu treball es podrà esborrar alguna d’aquestes 
línies o sumar-ne de noves si així ho creuen necessari els i 
les seues membres. 

Sensibilització i comunicació. Es treballarà per per augmentar 
el coneixement de la ciutadania sobre el cicle integral de l’ai-
gua a través de campanyes o accions comunicatives, Es priorit-
zarà el treball educatiu amb els centres educatius del municipi 
i es fomentarà una línia de treball de comunicació sobre les 
dades que existeixen al voltant de la gestió de l’aigua.

Governança democràtica i participació ciutadana. Són to-
tes aquelles qüestions que estan relacionades amb la presa 
pública de decisions sobre l’aigua. Per tant, es relacionarà 
de forma especial amb les funcions propositives,  consulti-
ves i de rendició de comptes de l’Observatori. 
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Recerca i innovació. L’OAB impulsarà la recerca sobre l’es-
tat de la gestió de l’aigua a Bellreguard, en línia amb el tre-
ball que venen generant altres espais de participació sobre 
l’aigua. En aquest sentit, serà fonamental la col·laboració 
amb la Universitat i persones expertes per portar a terme 
aquestes tasques. 

Acció comunitària al voltant de l’aigua. Un punt fona-
mental de l’OAB consistirà en treball veïnal, obert i públic 
d’aquells aspectes que repercuteixen directament en la vida 
quotidiana del poble com la instal·lació de fonts en l’espai 
públic, la millora de la qualitat de l’aigua de l’aixeta o la 
millora d’espais naturals. Aquesta dimensió servirà per a 
socialitzar la qüestió de l’aigua  entre la població.

Incidència i treball amb xarxes estatals i internacionals 
pel dret humà a l’aigua. La darrera línia de treball  implica 
tot el treball en xarxa amb altres Observatoris de l’aigua o 
Plataformes per l’aigua pública per defensar el dret humà 
a l’aigua. 
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Article 16. Foment de la participació ciutadana

L’OAB desenvoluparà accions concretes per ampliar i obrir 
la participació sobre la política municipal de l’aigua a tota 
la ciutadania de Bellreguard.  Per a fer-ho, tindrà a l’abast 
diferents mecanismes: 

A. Accions o jornades obertes a tota la ciutadania

Promoció de jornades comunitàries, de sensibilització o re-
unions informatives de persones usuàries obertes. Per això 
mateixa una darrera escala de participació de l’Observatori 
serà aquella oberta a la implicació de tota la ciutadania. 

B. Canals de participació ciutadana

El municipi de Bellreguard té un Reglament de participa-
ció ciutadana que estableix els canals institucionals per 
a fer possible la participació dels veïns i veïnes de Bellre-
guard. L’OAB es reserva el dret d’utilitzar els mecanismes 
existents per a promoure consultes ciutadanes, convocar el 
Consell del Poble, desenvolupar GIP’s per a temes concrets, 
o impulsar qualsevol altre canal possible per tal d’ampliar 
la participació i la capacitat de decisió sobre la política de 
l’aigua al municipi.  



 — 41

— Reglament de l’Observatori de l’Aigua de Bellreguard

Article 17. Recursos per al funcionament 

Per a poder impulsar totes les qüestions referides serà ne-
cessari que l’Observatori compte amb una estructura míni-
ma de recursos humans i econòmics. Anualment es dotarà 
l’Observatori en els pressupostos municipals amb una par-
tida la quantitat de la qual estarà en funció de les necessi-
tats que s’observen i dels projectes que vullguen portar-se a 
terme, quantitat la qual no podrà ser inferior al 2% ni exce-
dir del 5% respecte de les previsions d’ingressos del Servei 
Municipal d’Aigua Potable.
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Article 18. Drets i deures dels membres de 
l’Observatori

Són drets dels membres de l’Observatori

• Participar amb veu i vot a les sessions de l’Observatori

• Tindre accés a les dades i documents que siguen neces-
saris per a l’excercici de les seues funcions.

• Accedir a la documentació i els informes generats de 
les qüestions que vagen a ser tractades a l’Observatori

• Presentar les mocions, esmenes o suggerències que es 
creguen oportunes.

• Són deures dels membres de l’Observatori:

• Acudir a les sessions plenàries i dels òrgans que formen 
part de l’OAB.

• En cas de que alguna matèria concreta tractada a l’OAB 
siga qualificada com a confidencial, guardar el secret 
que hi correspon.

• Participar en les tasques i feines per a que el o la mem-
bre siga designat
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Article 19.		Modificació	del	Reglament

Aquest reglament podrà ser modificat a partir dels 14 
mesos de funcionament de l’OAB per ajustar-lo a la seua 
realitat. Les modificacions hauran de ser presentades per 
algun dels seus membres i necessitaran de la majoria ab-
soluta en sessió plenària.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL I 
En allò no previst a aquests estatuts, serà d’aplicació les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local i, 
subsidiàriament, per allò disposat a la Llei 30/92 de 26 
Novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Comú. 



Aprovació amb data 23 de novembre de 2021 de la Propos-
ta tècnica per a l’Observatori de l’Aigua de Bellreguard, pel 
Consell de Participació Ciutadana.

Aprovació amb data 23 de febrer de 2022 del Reglament 
de l’Observatori de l’Aigua de Bellreguard, pel Consell de 
Participació Ciutadana.
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