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RESOLUCIÓ:
Consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament del Consell Municipal d’Habitatge
de Terrassa
Antecedents
Atenent el seu caràcter normatiu, en l’elaboració d’aquesta norma és plenament d’aplicació
l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, on es preveu que “amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o
avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del
portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de
les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.

És per tot això que aquesta Regidora delegat en matèria d’Habitatge, en ús de les atribucions
atorgades per Decret de l’Alcaldia-Presidència número 5764 de 18 de Juny de 2019,

RESOL :
PRIMER.- OBRIR CONSULTA PÚBLICA amb caràcter previ a l’elaboració del Reglament del
Consell Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Terrassa, amb l’objectiu de recollir les
opinions i aportacions de la ciutadania i dels subjectes i les organitzacions més representatives
potencialment afectades per la futura norma, sobre els aspectes següents:

A.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
L’aprovació del Reglament del Consell Municipal d’habitatge de Terrassa té com objecte
establir un marc de participació entorn la política d’habitatge a Terrassa que permeti,
estimular i canalitzar la participació de la ciutadania, entitats i organitzacions de la ciutat,
per donar-los veu mitjançant la creació d'aquest Consell Municipal.

B. Necessitat i oportunitat de la seva aprovació
L’aprovació d’aquest reglament permetrà la posada en funcionament del Consell Municipal
d'Habitatge de l'Ajuntament de Terrassa com a òrgan de participació sectorial de caràcter
deliberatiu, propositiu i amb capacitat d'arribar a acords, que es crea a l'empara d'allò que
estableixen els articles 62 i 63 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i en aplicació del Reglament municipal de participació ciutadana.

C. Objectius de la norma
Regular el funcionament del Consell Municipal d’Habitatge com a òrgan consultiu i
participatiu de l’Ajuntament de Terrassa que per tal de fomentar, impulsar i enfortir
experiències i propostes entorn a la política d’habitatge a la ciutat.

SEGON.- Establir les condicions de realització d’aquesta consulta que seran les següents:

SERVEI RESPONSABLE: Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
TERMINI DE PARTICIPACIÓ: S’estableix un termini de consulta pública prèvia de 15 dies
naturals, des del dia de la publicació en la plataforma digital de participació ciutadana "Participa
a Terrassa"
APORTACIONS: La recollida d’opinions en relació amb aquesta consulta es farà mitjançant la
plataforma digital de participació ciutadana "Participa a Terrassa" (https://participa.terrassa.cat).
TERCER.- Donar la màxima difusió a aquesta consulta a través dels diferents mecanismes de
comunicació amb que compta l’Ajuntament, així com de tota la informació complementària que
sigui necessària per tal que la ciutadania disposi d’informació suficient per poder emetre la seva
opinió.
QUART.- Una vegada finalitzat el procés es publicarà el resultat del procés.

Lluïsa Melgares i Aguirre
Regidora delegada d’Habitatge

