
 ACTA DEL GRUP DE CONTROL SOCIAL DE L’OAT. 

DIA: 8 DE GENER DEL 2020. 

DURACIÓ: DE 18 A 20 H. 

Ordre del Dia : 

1 - Informe de situació OAT i diàleg. (Proposta de TFM) 

2 - Valoració situació del grup, del pla de treball recollit al document "metodologia 
pel debat intern" i de les propostes d'activitats pel curs 

3-  Valoració de la xerrada "Experiències i pràctiques de control social" 4 - Explicació i 
debat propostes de modificació de la pàgina web de Taigua. 

5 - Indicadors. Explicació de l'avanç. Debat. Possibilitat de generar un espai de treball 
en línia dels mateixos. 

6 - Temes sobrevinguts. 

7 - Proper dia de reunió. 

1 - Informe de situació OAT i diàleg. (Proposta de TFM) 

a/ Es valora deixar aquest punt de l’ordre del dia en els aspectes que ja és van tractar a 
l’últim plenari perquè totes els que hi som a la reunió i van participar i ja esta 
distribuïda la informació a traves del full informatiu de l’OAT nº2. No obstant entrem a 
valorar el debat obert en torn al funcionament. 

Proposem que la documentació que hagi d’anar a plenari, tant la que requereix 
d’aprovació com la que sigui nomes d’informació, es faciliti als portaveus en la mesura 
que sigui elaborada i respectant el mínim de 15 dies ja establerts. Qualsevol mesura 
que faciliti el debat ens enriqueix. Els temes que siguin sobrevinguts previ informe de 
les causes hauran se ser sotmesos a la seva aprovació per a ser inclosos a l’ordre del 
dia. (mirar si no hi es recollir en lloc) 

En quan a la dimissió del representant de la FAVT a l’OAT i en aquest cas també del 
Consell d’administració, es valora positivament l’oferiment d’aquest representant en 



continuar fins que l’OAT designi un nou representant i és  lamenta que aquesta s’hagi 
donat quan s’era immers en el procés de nomenaments del membres de l’OAT. 

Per últim, assumint la nostra part de responsabilitat en tot els processos, entenem que 
en cap cas es volgut fer les coses malament sinó tot el contrari, la nostra intenció és 
caminar i corregir amb noves mesures les nostres pròpies mancances.  

b/ TFM. Se informa de la possibilitat de que un grup d’estudiants del màster de 
sostenibilitat desenvolupin tasques d’interès per l’OAT i concretament se’ls hi oferiran 
en les àrees de: 1. Control social, indicadors i transparència en la co-governança 
pública de l’aigua 2. Dret humà a l’aigua, pobresa energètica i justícia social i Cultura i 
3. Consum responsable de l’aigua control social i indicadors i qualitat i consum de 
l’aigua.  

Es valora molt positivament poder comptar amb els treballs proposats i s’acorda anar 
pensant per a la propera reunió del grup, com podríem abordar i col·laborar des de el 
grup el treball d’aquests estudiants. (s’adjunta esborrany del document de la proposta 
llençada)   

3 - Valoració situació del grup, del pla de treball recollit al document "metodologia 
pel debat intern" i de les propostes d'activitats pel curs. 

Es valora la sortida del grup per part d’un membre i es lamenta la pèrdua de les 
seves capacitats. 

En quan als membres que apuntats al grup, no participen ni per via presencial ni pel 
email. 

Es parteix de la base i de manera explicita, que els grups de treball son espais 
oberts, on la pertinença o no la decideix la persona, és un acte voluntari i fora de 
capacitats individuals i on, l’únic deure és la coresponsabilitat compartida de cada un 
dels membres en els treballs que s’acorden. Per tant per definir una actuació 
consensuada de grup i davant de silencis i absències injustificades de qualsevol 
membre, s’acorda que passat un temps de 3 mesos sense cap comunicació o causa 
major, es doni de baixa de la llista. Entenem que si no més es el desig de ser informats 
avui ho pot cobrir i d’una manera mes global  l’espai OAT-info.   

Es planteja la necessitat de continuar amb el pla de treball i preparar el proper acte.  

S’acorda preparar el recollit al tercer punt del pla de treball al 3 punt: 
Governançes participades. Empresa publica, Govern obert i Participació, entre la 
justificació i la legitimació. (marc-abril). Obrint la recerca per a propostes de la 
ponència. 

Per últim es dona repàs del treball portar a terme fins avui i es fa una valoració 
positiva de la tasca del grup tot i el desconeixement com a col·lectiu que tenint en el 
desenvolupament d’aquesta tasca.  



4- Valoració de la xerrada de Control Social a càrrec de Iolanda Fresnillo (Observatori 
del Deute Il·legítim). 

S’informa que no s’ha rebut encara la presentació, es  recordarà a Iolanda. 

Feta la valoració pels assistents a aquesta reunió es considera que el format de xerrada 
no va permetre aprofundir en com exercir adequadament el control social i poder 
concretar els aspectes més importants de com dur-lo a terme. 

Sobre els continguts de la xerrada, cal destacar els següents : 

Que es pot considerar un bé comú? segons la Iolanda, perquè així sigui cal que existeixi 
un control social exercit des de una comunitat activa que apliqui un seguiment real de 
la gestió, en que la transparència, la rendició de comptes i la participació real, siguin 
els eixos fonamentals. 

Ha d’haver un avenç en la participació democràtica (la qualitat democràtica), s’ha de 
garantir una certa eficiència en la gestió dels recursos (la qualitat de gestió), s’ha 
d’exigir una coherència i avaluació de les polítiques que defensen la gestió pública 
(qualitat de polítiques públiques), s’ha de normalitzar com a necessària la defensa dels 
bens comuns i finalment, s’ha de poder reclamar responsabilitats per una mala gestió 
d’aquests bens. 

La Llei de Transparència els obliga a facilitar totes les dades de la gestió pública sense 
vetos, se’ls ha d’obligar a complir la Llei. 

També es va fer esment de que era convenient, establir un pla de treball assumible, 
del qual puguem assolir els resultats desitjats, sinó ens podrem ofegar. 

Es important que es puguin dur a terme tres tipus d’auditoria del bé comú que 
s’analitza, tals com : una auditoria sobre els principis de la gestió pública, una auditoria 
comptable i de seguiment pressupostari, i una auditoria social. 

Es valorem positivament l’explicació dels processos de control social que s’han portat a 
terme a l’estat, les seves fortaleses i debilitats. Destacant que per l’experiència 
desenvolupada el control ha de tenir en compta:  

1. la integralitat de la informació.  Estan acostumats a posa vetos, s’ha de poder accedir. I 
de tot el procés, del seguiment, de la participació. 

2. De baix a d’alt, amb iniciatives ciutadanes. 
3. “La tirania del secretari/ intervenció”  On ens hem trobat que no “sabíem fer les 

preguntes adients, era l’excusa perfecta. Al final ja sabien com fer les preguntes (La llei 
tal o qual diu o deixar de dir) 

4. Traduir la informació per la gent. Però després explicar la informació (Digital i 
presencial (xerrades...) 

5- Explicació i debat propostes de modificació de la pàgina web de Taigua. 

Aquest treball previ de modificació de la pàgina web de Taigua, l’han elaborat el Paco 
Rodríguez i el Santi Aragonès, amb l’objectiu d’aconseguir tenir una web que reculli 
tota la informació i indicadors necessaris, perquè totes les persones usuàries del servei 



puguin accedir a tota la informació sobre la seva gestió i el seu compromís en el cicle 
integral de l’aigua, de la gestió social del servei, de la gestió econòmica, de com es 
liciten les contractacions, etc. amb l’objectiu de que sigui una pàgina web transparent, 
atractiva i de fàcil enteniment. 

S’acorda proposar una reunió amb el personal tècnic de medi ambient i sostenibilitat, 
per tenir un primer contacte i poder explicar i recollir la seva opinió a la proposta de 
pàgina Web. 

S’acorda al mateix temps, fer arribar la mateixa proposta a la Comissió Permanent de 
l’OAT, per valorar l’opinió de l’OAT i  la resta de Comissions (Dret humà a l’aigua, 
Transparència i indicadors, Qualitat de l’Aigua, etc.) i que puguin aportar el seu treball 
com a continguts a afegir. 

El pas següent serà la concreció d’una reunió ampla on presentar la proposta 
definitiva. En la reunió de debat,  pensem han de se  presents representants de l’equip 
de govern, tècnics de l’Ajuntament, de TAIGUA, una representació de les comissions de 
treball de l’OAT i la presidència de l’OAT, Es tractaria d‘arribar a un acord sobre el 
disseny de la nova pàgina web de Taigua. Entenem que també entre els seus acords, 
s’establirà la metodologia i el tempos d’implementació de la nova web . 

Es pretén que la modificació de la Web sigui el més aviat possible, donat que l’actual 
presenta moltes deficiències i falta de informació elemental, per poder-se considerar 
una web acceptable. 

 

5 - Indicadors. Explicació de l'avanç (Paco Zaurin). Debat. Possibilitat de generar un 
espai de treball en línia dels mateixos. 

Es proposar obrir un document en un drive on poder treballar totes dels de els 
documents base que en tenim (l’enviat pel Paco Z, el de Aeopas i el de Promedio) i el 
que cada escut pugui aportar. El de treballar en línia i poder aportar el treball de totes. 
Els indicadors a treballar els centrarien en els aspectes de Transparència institucional 
Rendició de comptes i Participació ciutadana. En Paco Zaurin i en Juan Cazorla 
coordinaran  el tema 

6 – Temes sobrevinguts 

Es comenta que s’han rebut per alguns usuaris, preguntes sobre contractes de 
manteniment de comptadors per part de Mina. 

Es considera que Taigua i donada la inclusió del cobrament d’aquest servei amb la seva 
factura hauria de aclarir als ciutadans aquesta situació, també i a partir del debat, es 
considera proposar que si aquest servei es considerat de mercat lliure, també s’ofereixi 
a traves de TAIGUA.   

7 – Propera Reunió. 

Quedem pel dijous 13 de febrer de 18 a 20h  



 

 

 

 


