
  Grup de control social, OAT 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONTROL SOCIAL DE L’OAT 

DIA: 10.10.2019 

DURACIÓ : DE 18.00 A 20.00 h. 

Ordre del dia : 

1.- Continuar amb la definició de que és el control social i com es pot exercir ?. 

En el debat surten consideracions en relació a com determinar els indicadors necessaris  i la 
rendició de comptes per controlar la nova gestió pública de l’aigua , es considera que 
prèviament es fa necessari establir un calendari d’actuacions determinant quines son les coses 
necessàries perquè es puguin aplicar els mecanismes de control social. 

En l’actualitat la ciutadania desconeix coses tant bàsiques com el nou funcionament de Taigua 
o que és  i quins objectius té el recent creat OAT?. Tot això s’ha de resoldre amb tenir a l’abast
de tothom una Web de Taigua en la que es pugui accedir a tota la informació del que s’està 
fent i com s’ha de fer una campanya de comunicació que arribi a tota la població de Terrassa. 

Les campanyes de comunicació es fan a partir de la feina feta i té a veure amb els processos de 
coproducció, es produeixi un intercanvi de coneixements amb els altres grups de treball, 
especialment amb el que ha de treballar per definir quins han de ser els indicadors, de forma 
coordinada i cohesionada. Això encara comportarà un període de temps fins que el tinguin 
enllestit. 

Ara per ara només es poden tenir en compte els indicadors consensuats a la AEOPAS, però 
sempre seran considerats com a punt de partida, caldrà afegir d’altres més interessants fruït 
del treball diari que ha de donar resposta a la pregunta : del que volem controlar?. 

És molt difícil controlar sense una tenir a l’abast uns canals d’informació clars, actualment la 
Web de Taigua ha copiat l’estil de Mina i continua estan a anys llum d’altres empreses 
públiques com AMSA , una transparència inexistent del que s’està fent i acordant en el Consell 
d’Administració de Taigua, amb el greuge que suposa, el no nomenament dels representants 
socials, de Aigua es Vida, la FAV o dels treballadors de Taigua, tal com es va acordar i aprovar 
en el Ple, del Reglament de l’OAT. Els acords que s’han pogut prendre des del 05/07/2019 
podrien ser impugnats. S’informa que una representació de la Taula de l’Aigua de Terrassa 
anirà el dimecres dia 16, a l’Ajuntament a demanar explicacions i demanar una data de reunió. 

Des de la Comissió de Control Social de l’OAT preocupa quina serà la posició del nou govern 
municipal en quan a l’aplicació dels acords, quina serà l’aposta real del equip de govern TOT 



Terrassa- ERC, sobre la qualitat de la participació que defensarà, i sobre temes molt importants 
que resten pendents com per exemple la ubicació del local que ha d’acollir els treball i les 
reunions de l’OAT o l’assignació del pressupost l’OAT pel 2020. 

Esperem que el nou govern faci un pas endavant en establir, mitjançant l’OAT, noves relacions 
i vincles en la coproducció d’espais de deliberació, intercanvi i presa de decisions. 

Encara no s’han penjat a la WEB de Taigua , tal com es va demanar per part de l’OAT, els 
contractes de serveis i obra amb l’antiga concessionària Mina. Com també ens preocupa la 
política de comunicació de les noves adquisicions de vehicles de TAIGUA, en sistema de 
renting, mitjançant una nota de premsa , que no informa sobre el cost de l’operació, termini 
del contracte, ni com s’ha produït la licitació, o quines empreses han licitat. 

Es considera que la ciutadania ha de tenir accés a tota la informació mitjançant una Web que 
resulti clara , entenedora, en aquest sentit es proposa als integrants de la C.S. de l’OAT, que 
realitzin un estudi comparatiu amb altres Webs, per determinar quines informacions s’han 
d’incorporar a la de Taigua per fer-la mes participativa i transparent.  

S’acorda que per la següent reunió es presentaran fruït de l’observació de diferents Webs 
existents en altres empreses públiques de la gestió de l’aigua, un document que servirà de 
base per proposar a Taigua canvis importants en la configuració de la seva web. 

Emili Diaz estudiarà les webs de Aigües de Manresa i d’ Olesa, Santi Aragonès de Aigües de 
Mataró i finalment Paco Rodríguez de Aguas de Cadis. 

Des de OAT-Control Social es proposen fer cursos i tallers amb el títol Que és el control social i 
com s’exerceix?. Caldria valorar qui podria exposar-los i dinamitzar-los ? 

Edurne proposa dues activitats, una per finals del mes de novembre i l’altra dins del primer 
trimestre de l’any 2020, organitzats pel l’IGOP relacionats amb la recerca i implementació del 
control social i l’altra a concretar data. El primer es faria a Girona i el segon a Terrassa. 

També ofereix la possibilitat de presentar el treball del seu doctorat, quatre anys de feina, dins 
la programació de xerrades per l’any 2020 organitzades per l’OAT. 

Paco Rodríguez, proposa una xerrada que es basaria en el treball de màster que va fer  Hug 
Lucchetti que mostra una visió des de fora del procés de remunicipalització amb les seves 
contradiccions i amb els seus avenços. La data proposada seria pel 4 de novembre del 2019. El 
cost aproximat estaria en els 500 euros. 

Una altra xerrada taller que proposa,  buscaria l’exposició d’experiències participatives i de 
control social com podrien ser l’Observatori del Deute, i altres observatoris o consells 
ciutadans encara a concretar, que puguin aportar idees , quins problemes s’han detectat i com 
es poden fer front. Podrien servir per orientar-nos en les formes de control aplicades. Tindria 
un pressupost entre els 500 i els 1.000 euros, en funció del preu de desplaçaments, 
propaganda, etc. 

 

 

 

 


